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ఆంధ్ర, చేశ చరి త్ర నుగుఆీంచి శ్రీయుతులు చిలుహరి వీరభ ద్ 

రావు కోమక్టాజోు లక్ష్మణ రావు వళృతులు గ్రంథములు రచించి 

యున్నారు గాని అయ్యువి నేటి నూతన చారిత్రక పరిశోధనల చే మార్చం 
బడవలనీయుండుట చేతలు వై గా చరి త్రరచ కావి థానమును విద్యార్ధుల 

కును జిజ్ఞాసువులకును శా నస్రీయకూర్ణ్లమున బోధించు గ్రంథములు 

లేనందునను ఈగృ౧థ మును ప్రశటించుచున్నాము, శ్రీ నే టూరు వేంకట 
రమణయ్య గారు సుప్రసిద్ధ చరిత్ర కాపలు వీరు ఆంధ్ర, దేశమును గుఆిం 

చియు దతీణభారతమును'నార్చి ము వ్రానీన వా్యాసను లసంఖ్యాక 
ములు, వానిలో సులువైనవానిని ఏరి చారిత్రక కాలాను క్రమమున 

పృకటించితిమి బ్రంగలి మొదటి వాసము సామగ్రిని చరి త్రరచనా విభా 

నమును విళశదీకరింపంగా తర్వాతి యొకో్మొ_క వ్యాసమును ఆయాసాథన 

సామ్మగితో చరిత్రను ఫునః నిర్మించు విధమును విళదీకరించునదై 
యున్నది, ఆంధ్ర పండితులు చర త్ర కారులుగాను చరిత్రకారులు భాషో 

పండితులుగాను వర్పడుప్కు చరిత్రజ్ఞానము లేని భాషోపాండితర్థిమును, 

భాపూపాండిత్య ము లేని చరిత్రని ర్లాణమును పనికి రావని తెల్లమగు నీకాల 

మున 'నాటిని నేటినింగలపు నాణెపునంతెపిగ్కా ఉభ యసామాన్యము 

గా నగ ౧థమును వృకటించు చున్నాము, ఈ వాస్ట్రసములు తొలుత 

“భారతి యందు ము ద్రింపంబడినవి, వీని నీ పునర్హు దృణమున కసుమతించిన 

భారతీసంపాదకులకు కృతజ్ఞులము, 

19040, వే, వేం, కొ స్త్రీ అండ్ బ్రదర్, ని 



విషయసూ 

విషయము, 

అవ తాళీక 

సాధనసామ గి = రాశుసగుల్లు 

చారి ఈక యాగ జాస్తవులం 

పురాతన వన్తుపరిశకోధనకాఖి 

స్తూవములు 10 జేవాలయకు అ, కోటలు 

శాసనములం 14 వాజ్బయము OT జ్ఞా లై ములు 0౪ 

౧ ఆం ధ్ర వాత వావానులు 

౨ పల్లవు లెవ్వరు! 

3, పల్లవవంళ క్రమము 

పీరకూర్చరువోరాజు 
శీరస్కందవర్త క్రీ శ 810 885. 
కాం వీప్రురము* ప్రాచీనవల్లవరాజథాని 

విష్షుభోపుందు శ్ర శ, 885-860, 

ఈ వల్లవులు 

మొదటి కుమారవిమ్షువు 

మొదటి సింహావర్త్మ శ్రీః శ 485-460 

రెండవ స్మృందవర శ్రీ శ 460 475 

చెలదటి నరిడివర s» 485-510 

౫ కరికాలచోళ బశ జూప కొలు 
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వాయిస్తే క్షస్ట్రప్తాస్త్రయాకాయి 

అన తారీకు 

భరశఖండమున జరి త్రరచన గడు నర్వాచీన కాలమున నారంభ 

మైనది సకలశాశ్హ్రములను, విద్యలను పరిశోధించి గ్రంథములు రచిం 
చిన నున పూర్వికు లేలనో చరిత్రరచన దలపెట్టరై 8, సంస్కృత వాజ్మయ 
నును గాలించి వెదకినను కల్పృణవిర చిత రాజతరంగిణి తప్ప చరిత్ర గృంథ 

మొక్క.టియెనియు గానరాదు, రాజతరంగిణియైనను భఛభరతఖండచం 
త్రను దెల్పదు; ౯ న్మీరచేశనము. నేలిన రాజవంశముల చరిత్రమాత్ర 

మిందు గలదు, మవామ్థదీయుల యాగమనానంతరము చరిత్రరచన యా 

రంభమైనది, చరిత్రదృష్టి వీరీయందు గానవచ్చిన ట్లన్యులయందు గాన 
రాదు వీరి రాజభాపైన పారసీయందున్కు మతభాషయైన యరచ్చీ 
యందును సెక్కు. చరిత్ర, గ్రంథములు రచింపబడెను, ఆదర్థిమున నీచరి త్ర 

కారు లందటును మహామ్మవీయు లేయైనను గాల క్రమమున వీరిచే నద్బో 

ధితులై హిందువులును జరి త్ర రచనకు గడంగీరి, ఇవ్చటిపరిశోధకులు దమ 

పరిశోధన గ్రంథముల నాంగ్గభాషయందు రచించున ట్లప్పటివారు పారసీ 
యందే తను చరి త్రగృంథములను రచించిరి తురకరాజొల యేలబడి 

యుండునంత కాలము నీగ్రంథములను జదువుటకు విద్యావంతులకు 

సాధ్యమైనను దురకాణ్యము పోయిన వీమ్మట నివి మృతప్రాయము 

లైనవి, ఇప్పటివారియం దనేకశులకు పారసీ యరబ్బీ భాషలయం దుండు 

నిస్తార్చారి త్రకవాబ్బయ మపరిచితము కాని మన స్రాచీనచరి త్రనుగూర్చి 
వ లత గర Ser DERN EIR PIII IIRANE ఎత ULE Tm TIER RR rye 

ఇది ౨౭-వ అం ద్ర సారస్వత పరి షత్స మా బేళసందర్భయున చరిత్ర పరిశోధకుల 

సళయందు చదువబడిన యధ్యమప న్యాసము, 



2 చరికృరచన 

దీనివల్ల నేమియు దెలియరాదు మహమ్షదీయ చరిత్ర కారులును, 

వారి ననుసరించి పారసీయందు తొరీఖులను రచియించిన హీందువ్రలును 

మహమహమ్ధదీయరాజుల చరి త్రలను వ్రానీలేకాని హిందువుల విషయము 
ప్రస్తావించరైరి వూర్యనువామ్మదీయహిందూచరి త్ర వారి కపరిచితమగు 

టజే వారు తమకు పరిచితమైన మువామ్మదీయ చరిత్రమునే వ్రాసిరని 
కొండలు చెప్పవచ్చును, శ్రూర్యమహామ్మదీయ యుగమున కిది యొక వేళ 

చెల్లుబడియైనను నుహమ్మడీయులనాటి హిందూ రాజ్యముల విషయమై 

యంట్లు చెప్పుటకు వీలులేదు ఒకటి శెండుడాహారణము లీయింశమును 

శతెల్లము చేయగలవు ముహామ్తదు కానిం ఫొస్తా యృనునతడు తారీఖ్ 

ఉల్ హింద్ అను చరిత్ర గ్రంథమును రచించెను హిందూ దేళమునందలి 

సర్వమహమృదీయసంస్థాననుల చరి ల యు నిందు వర్లి ంపబడి మున్న ది, కాని 

రమారమి మూడువందలయేండ్ల పర్యంతము  'వెలనిన విజయనగర 

సామ్రాజ్యచరి త్ర యిందు కానరాదు, ఫెరిసా మహామ్తుదీయుడై న కారణ 

మున నతడు పీందూసాొమ్రాజకర్థి మైన విజయనగరచరి త్రను వ్రాయక 

వదలి పెస్టైనని యనుఫొందము, హిందూచరిత్ర, రచయితలయెడ నీ 

సమూథానము చెల్లదు లత్త్నా రాయణ, చం ద్రభాను మున్నగువారు 

9 సి ర్ల ఇం శా ్రాసీన చరిత్ర గృంథములయందు చాడ మహమ్హదియ ర జ్యకథన మే కాన 

వచ్చును, పాందూసంస్థానముల చరిత్ర, మయొందును గానరాదు అటువంటి 

లోపము లున్నను మవహామ్మదీయయుగమునకు చరిత్రలు గలవు, అప్పటి 

చరిత్రాంళములు జాలమట్టుకు వీనిమూలను.న దెలియనచ్చుచున్నవి 

వూర్వమవామ్థదీయ యుగమునకు జరి త్రగంథములే లేవు 

హిందువుల యేలుబడి క్రింద నేమి జరిగినదో కెలుపుగృంధముల ప్రాచీన 

విరచితము 'లెవ్వియు లేవు, చరి త్రగ్రంథములు లేకపోయినంతమా త్ర 

మున భరతఖండనునకు జరి త్రయే లేడని వెన్సట తగదు, కాలగర్భనున 
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బూడిపోీయిన స్రైచీనభారతీయ చరిత్ర, నుద్దరించయుటక మార్లము గలదు, 

చరిత్ర గృంథములను శ్రాయక పోయినను మన పెద్దలు చరి త్రరచనకు 

వలయు సాధనముల నసేకములను మొవకు జృఫాడించియోంన్నానన ఈ 

సాధనముల నన్నిటిని చేకరించి పరిశిళించి కూచినచో ట్రాచీన కాలమున 

హిందువుల యేలుబడి క్రింద నడచిన చిరత్త జాలవణికు వ్యక్షను గా 
లో లీ 0 

గలదు సాధ నాసంపాడ నార్భ ము చేశసంచారము చేసీ, లభించిన చరిత్ర 

సామ శ్రీని సముకూర్పుటకును, సకుకూర్చబడిన సాము లని : భాహ్రపన్లుత 

పద్ధతుల సనుసరించి వినుర్శించి గ్రృంథకచన నేయుటకును చరిత్ర పరిశోధన 
యని వేరుం 

సాథనసామ గి. 

నై బర్వొనబడిన చరిత్రసాధనములను చరిత్ర రచయితలు నాలుగు 

తరగతులుగ విభజించియున్నారు, అందు మొదటిది పురాతనవా స్తునిచ 

యము వాస్తువనగా కట్టడము, పు గాతనవాస్తుశ్రలు పెక్కు తెజుగులవి 

కానవచ్చుచున్నవి, చరిత్రవరిశో ధనా సౌకరస్థిమునశై వీనిని వూర్వచారి 
త్ర చారిత్ర కయుగ వాస్తు శ్రలనీ రెందుతర గతులుగ విభజింపవచ్చును, 

మూానవచరి తృయందు లివియుక్స త్తికీ ముందు గడచిపోయిన కాలమునకు 

బూకర్భణారి త్రకయుగ మని చేరు, ఈ యుగము ప్రాచీనతమము, దీనికి 
i a a శా + టీ ఆ ఊగ జెందిన కట్టడములను వూర్యచావత్తకయుగ వాస్తువు లందురు, వీని 

యందు పలువిధములు గలఫ్ర ముఖ్య మైన వానికి రాతసగుళ్ల ని ఆంధు)లు 

నామకరణము జేసీయువ్నారు, అరవలు పొండవగు భ్లందురు, మళయాళ 

మున టోపికలని చెప్పుదురు 
భా 

రామతసగు ట్ర, 

ధ్ర చెళమున చెక్కు. తావ్రలయందు. గానవచ్చు రాతసగుళ్లు జుం 

చె శ పనస ప్ర బేళము ఐఏ దనేకము గలవని వినీకిడి, వయో చన్నుని 
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“'రాతసగు” ళ్లను 'వేరునుబట్టి రామాయళణాది స్రాఛీన గ ంథములందు 
వర్ణింపబడిన రాతసులు నిర్మించుకొన్న చేవాలయనులను నభిప్రా 

యము గలుగవచ్చును, శకౌని ఇవి గుళ్లును గావు, శాతసులతో 

వీనికి సంబంధమును లేదు, రాతనగుళ్ల ను పరిశోధించి చూదిన పురా 
తన వాస్తుశాస్ర్రజ్ఞు లందటును కవి సమాధులని నిళ్చయింంచియున్నా 

రు, ఇట్టి సమాధులను మృతళరీరని తేపణముకొజకు ఆర్యుల యాగమన 

ముసకు ముందు మన 'ేశముందు నివసీంచుచుండిన ఆదినుజనులు 

నిరించుకొనెడివా రని పరిశోధకులు సామాన్యముగ నభిప్రాయపడ్యు 
చున్నారు, కాని ఇది సంళయగ_స్టను ముగ్యేదమునందున్కు శతపథ 

బ్రాహణమునందును ఇట్టి సమాధుల వర్ణన గలదు, వీ శినిబట్టి యార్య్యల 

యందును నిట్టి సమాధులను నిర్మించుకొను నాభార ముండెడిదని తెల్ల 

మగుచున్నది, కావున నీ కాతసగుళ్లు సర్వ త్ర, యనార్థజాతుల వారివని 

నిస్సంశ యముగ బల్కు_ట సమంజసము గాదు ఈవిషయ మెట్టున్నను 

రాతసగుళ్లు మన యాదిమయుగచరి త్ర ను పునరద్ధరించుట కమూల్య 

మైన సాధనము లనుట నిస్పం చేవాము, ఈ రావసనళ్ల ను నిర్మించిన 

వారు శవముతోోగూడ నా వృతజనుడు జీశదశయందు వాడుకను 
చుండిన యాయుభములను, కొటనుట్ల శు, ప్రీయవదార్గములను, నావోర 

పదార్థమంలను, వస్తు సవాహనసాచు దలు. హక వెల్టెడివారు, ఈ 

తి మాధునికచరి త్ర పరిశోధకుల కత్యంతోవయు క్త మైనది, రాత్స 

గుళ్ళయందు నిటీప్షమైన వస్తుపముడాయకు నాథధారముజేసీషొని 

యప్పటి జనుల నాగరికతను సంస్కృతిని మకసాంఘీక వా_ర్తి ర్తికపరిస్థితులను 

గనుగొనుటకు సాధ్య మైనది వెజెప్పినట్లు ఆంధ్ర బేశముంన ' రామసగుళ్లును 

దత్సంబంధ మైన యితర వాస్తువి కేవనులున వలుతొవుల గానవచ్చు 

దున్నన్సు వాని పరిశోధన ఇంకను స్రాంంభముకాలేదు, అచట నచట 
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కొందు కుతూవాలాతిళయము చేతను, కీర్తిలాలసతవలనను రాట్స 

గుళ్ళను దద్రవ్వి యందు లభ్యమైన వస్తువులను బయటవెట్టియు 

న్నారు, వీరికి ఖననవిద్యతోడి పరిచయము లేదు, శాస్త్రపద్ధతుల నను 
సరించి భూగర్భమును ద్రవ్వి పరిశోధించుటకు వీరు క్రదువ, కారము 

శిక్రీతులు గాకపోవుటచేత వీరి పరిశోధనలు నిష్ఫులములై పోయినవి, 
ఫు రాతనవస్తుపరిశోధన ధనసవాయము లేక జరుగదు ఇది సర్కారు 
వారు సాధింపదగిన కారము, ఇంతకాలము సర్కారు పురాతనవస్తు 

పరిశోధనళాఖవా రీవిషయమును సంపూర్మముగ నువేటీంచియున్నను, 
ర్రీవ్పుడిపుడు కన్నులు బులుముకొను సూచనలు గానవచ్చుచున్న వి, 

చార్మెత్సక యుగచాన్తువులు, 

చారిత్రక యుగ వాస్తువులు లిపి యేర్చడి చ్రాతరూపక ములగు 

చరిత్ర సాధనసంప త్తిగల యుగమునకు జెందినవిః గువాలు, స్తూపములు, 
'దేవాలయములు కోటలు, ప్రాసావముల్కు, గృహానులు ఈ తరగతికి 

జరినవి గంవాలు స్వభావసీద్ధ ములు, నిర్మితములు నని రెండువిధనులు, 

కొండల యుత్సత్తితో గూడ నే యేర్చడినవి స్వభావనీద్ధములు, ఇట్టి 
గువా లన్నిపర్వతపం క్షులయందును గలవు, నేజూచివ స్వభావసిద్ధమైన 

గుహలలో నెల్ల "పెద్దది వహాంపీళోని *హేమకూటనునందు గలదు, 
స్వభావసీద్ధమైన గుహలు సృష్టివైది త్రష్టమునకు నిదర్శవనులై నను చరిత్ర, 

శారునకు వానివలన ప్రయోజనములేదు, కాని కొన్ని తావ్రలయం 
దాదినుని వాసులు స్టభావసిద్ధమైన గుహలను నివాసస్థలములుగ నేర్ప 
అచుకొనియుండిరి అందు వాకుపయోగించిన కొజనుట్టున్కు ఆయుధ 

ములును, ఆవో రార్భము వధించిన మృగముల యస్థులును గానవచ్చు 

చువ్నని, మజియు నీగువోతలముల వారిచే జిత్రింపబడిన పటనములును 

గలను  ఈపటములయందు. జిత్రింపబడిన దృశ్యములచే వారి జీవన 
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సరణి కొంతవటకు వ్య క్షపడుచున్నది, కాని ఇట్టి స్వ భావసిద్ధ మైన గుహలు 

శాదాచిద్క_ముగ నెచ్చటనో యొకచోట గానవచ్చుచుండుటచే నవి 
యంత ముఖ్యములు గావు, వీనికంకు నిర్మితములైన గువాలే చరిత్ర 
కారున శెక్కు_వగ నుపయుక్షములు నిర్శ్మితేము లనగా మనుష్క్రుడు 

పర్వతతలము దొలిచి చేసినవి, ఆంధ్ర, దేశమున నిర్తితగుహలు పెక్కు 

గలను, మిక్కిలి సుప్రసిద్ధ మైనవి చెజవాడ చెంత "మొగలరాజాపురము 

నన్కు నుండ నల్లి యందును గలవు నీర్మితగుహలన్నియు సామాన్యముగ 

నుత పోష ణార్భ్థ నుం డొలువబడినవి 9వి వై త్యాలయములు, వివోర్ర 

ములు దేవాలయములు నని మూడు తరగతులుగ విభజింవబడు 

చున్నవి, మొదటి రెండును బౌద్ధులవి, కడవటిది హిందువులది వతరగ 

తికి జేరినను చరిత్ర, పరిశోధకుల కివి గడు సవాకారులు మతపోషణా 

ర్భము తొలువబకినను వీనినల్ల నప్పటి మతాచారములతోపాటు లలిత 
కళా పరిస్థితులు శు గొంతవజకు దెలియవచ్చుచున్నవి, చి త్ర కళ ముఖ 

ముగ జెప్పదగినది, ఆంధ్ర దేశమున నెచటను గాశరాకన్నను అనేకస్థల 
ములయం దేగుహోత బ్ఞనులు జి త్రి ంపబడియున్న వి అజంత, ఎల్లోర, 

బాగ్స్ బాదామి, చిత్తనవానీల్గుహూ లీసండగ్భమున సంస్మరణీయములు, 
దథతీ.ణాపథమున మవ ప్రాచీను లీచిత్ర లేఖనమున నెంత యాన్నత్యమును 
వహించిరో తెలుపుట కీగువాలు సాతీ,, కాని కాలకు గడచుకొలదియు 

తగుసంరతుణలేక ఇవి మాసిపోవుచున్నవి మూనీపోనీయక -ఈప్రాచీన 
జాతీయచి త్ర శొలలను సంరత్సీంచుట మన సర్కారువిధి, 

పురాతన వస్తు పరికోభన శాఖ, 

వురాతన వస్తుపరిశోధినకని ప్రత్యేకముగ నొ శాఖ మేర్పడియు 
న్నను బ్రిటిషు హిందూ దేశమున వీని సంరతణార్థ రుం బేర్కొనదగిన 

యేర్చాటు లెన్వియు జే యబడిశట్టు గాన రాదు దీనికి ముఖ్య కారణను ఢిల్లీ 
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ఇండియా ప భుత్వమువారి పినినిగొట్టుతనము ధనము వెచ్చబెట్టక కార్య 

ము సాగదు, అరసున గందేన బెట్టక పరమేశ్ళరు బండియైన వాజదట, 

ఇిండియాదోరతనము కారులు సాగునా? వేలకొలది రూవ్యముల వేత 

నములనిచ్చి యధిశారులవై నధికారుల నియమించిన నేమి లాభము? 

చిత్రకళా విశారదులను బిలిపించి, వారికి వలయుసామగ్ధుల నిచ్చివలయు 

సౌకర్యములను గలుగ చేని సంరతణ కారసమునకు బురికొల్సిన 

గాని మాసిపోవు చున్న ఈచిత్రములు నిలువవు, ఈ సందర్భమున మన 

చేశీయసంస్థా రాధిపతులు గొందటు పృశీంసాగ్దలు, డీ శావథనున 

వీరిలో మొచట నెన్నదగినవారు హైదరాబాదు పాలకులు మ, ఘు వః 

నైకాముపృభువ్రలు, వవారా స్ట్రకర్ణాటమండలనులలో గించిద్భాగము 

వీరి యేలుబడి క్రింద నున్నను వీరిని తెలుగు ప్రభువులనియే చెప్పవల 

యును, రాజథానియగు హైదరాబాదు అతెలుంగాణర్థమునకు హద 

యనువంటిది, ఆ మాట నటుండనిండు, వీరి పొలన క్రింది 'దేళము 

ముప్పాతిక వంతు ఆంధ్రమండ లములో నిది జనసంఖర్థిను బట్టి చూచినను 

విద్ధి వజలలో నాం ధ్రు సంఖ్యకి యే అధికము ఈతిలుగు వ్ర భువ ప్రాచిన 

చిత్రకళను, నశించి నామమాశ్రావశిష్ట్రమెపోనీయక, వేలకొలది దృవ 

మును వెచ్చపెట్టి స్వదేళశజులన్సు విదేశీయులను చిత్రకళా భిజ్ఞులను 
రావించి వాని గాపాడుటకు దగు నేర్చాటులను గావించెను వీరి ప్రాచీన 
వస్తుసంరతు, ణాభిరతి కజం తాయెల్లో రాగుహాలు ప్కబల నిదర్శనను.లుః 

దీని కాంధు)లమైన మనము గర్వపడ వలసి: దే, బ్తళ్షే రాజ్యము చిన్న 

దైనన్కు వరుంబడి యపారము గాకున్నను, అరవచేశమున పుదుకో_ట 

మవోరాజులవారు. విశేషధనము ఖక్పుచేసీ చి త్తవవానీల్గుహూలను 

శాపాడుచుశ్నాగ , వీరికి గల ప్రాచీనవస్తుసంరతణాభిమానము ధనాధి 
కుల కుండిన నెంతయోా మేల గణుగగబలదో 
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చిత్రములు లేని గుహూ లుపయోగహీనము లని యనుకొన రాదు 
చిత్రము 'మున్నను లేకపోయినను సర్వసానూన్యముగ గువాలన్నిటి 

తాను నద్భుతములగు శిలాబింబములు గలను, వీనిని సామాన్యముగ 

శిల్పములని చెప్పుదురు శిల్ప మను మాట లలితకళల కన్నిటికి జెల్లునుః 

మజీయు నీమాటను రచనాకౌళశల మను నర్భమున వాడుటయు గలదు, 

శిలలను మలిచి వానికి రూవేర్చజమ విద్య నే శిల్చముని చెప్పుట యు 
_క్తముగాదు, ఈవిషయమును గ్రహించిన మన పెద్దలు శిలలను భేదించి 

రూూపుగల్పించు విద్య కొక ప్రత్యేకనామము నేర్చ్పజచియున్నారు, మలిఇి. 
చేయబడిన శిలావింబను. లకు గంజారములు లేక గండారపుబ్ొమ్మలని 

వేరు పెట్టియుండుటచే, దీనిని గండరుశిల్ప విద్భాయని వారనుకొనినట్లు 
తోచుచున్నది, ఈగండరవుల జూచి మన మప్పటి విషయములను దెలిసి 
కొనవచ్చును. అన్నిటికంకు అప్పటి కానెపనివారి కౌళల్యమున్సు శిలా 

శేదనవిద్య యాన్నత్యమును మనకు తెల్లము కాగలదు అప్పటి శానె 
వనివారిని జూచి శీల తన స్వభావసిద్ధమైన కర్క_ళత్యమును మాని మార్గ 

వము నందినది వారిచేయి సోకగనే బంకమట్టివల్కె మైనమువల్సె వెన్న 

నలి మెత్తన యేరాపము గమ్మృనిన వారి యాజ్ఞను విరారనేరక యా 
రూపమును బొందినది, ముహాబలిపురమునకు బొండు, బాదామిక్సి ఎల్లో 

రక్కు వుటీ యా కాలమున దొలువబడిన యేగుహూశైననుబొండు, అచటి 

గండారముల సముఖమున నిలువుడు, అవి అని ర్వాచ్య మైన సమ్మోవాన 

ప్రూరనున మిమ్ము ముంచి బహిః ప్రపంచమును మరవించి యొక సౌందర్య 

లోక మునకుగొనిపోయి యానంద బ్ర వాయందు లీనుల జేసీ తన్మయత్వము 

జెందించును, అ చేతనముల యుద్ధ మిోసంగ లివల్ల చేతనత్య్వము నందినట్లును, 

నచలములయుర్థి మిము గాంచి చలనము'లై మి మ్లావ్య{నించుట మరు 

వచ్చుచుండొనట్టును, మాక ము లయ మి=తో నవ్య _క్షవధురవాక్కుల 
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సంభాపించుచుండునట్లును, బధిరములయు్య్యూను మిోావా కాష్ట్రమృతమును 

(దాని యా యానండమును సుందరమందవోసమువలన వెలీబుచ్చుఛున్న 

ట్లును దోచగలదు, ఇ్రట్టిగండారపుబొమలు మొన్న మొన్నటివజుకు 

చెజ వాడసమోపమున నుండినవి, ఇవి కడు ప్రాచీనులు, వీనిని శ న్ 

౬-వ శ తాబ్బమునా డీప్రాంతముల నేలు చుండిన విస్థుకుండిమవో రాజులు 

జెక్కి_ంచిరని పరిశోభకపండితమవాశయు లభిప్రాయములను వెలిబుచ్చి 
యున్నారు ఇ్రవి నేడు రావణ్ పాడై పోయినవి, ఆంధ్రుల దుర దృష్ట్రము 

సఅిన- చెప్పిన కోపము వచ్చునేమో, నిజమగుటచే జెస్ప్టకతప్పదు_ చెజ 
వాడ పౌరశ్రెస్టులకు వానిని బొగుచేయనలయు ననుబుద్ధి వుట్టినది ; 
వారి కోరిక ప్రకారము కార్యము సాగింపవచ్చునని యు_త్తరువు ప్రసా 
దించుట కప్పటి సర్కారు పురాతనవ స్తుపరిశ్ ధన కాఖాధ్యమయునకు 
సమ్మత మైనది, ఫలితము చెప్పుటకు నోరాడదు ఈ యమూాల్య్థ మైన 

ప్రా-చినగం'డార ప్రదర్శనశాల నాళ మైనది, నిజమే కప్వ్పుడును శిలా 

బింబము లచట గలవు కాని వాని ప్రాచీనత కలలోని వార్త మయొనది 
ఆ శిల్పాణార్యుల విద్యావై భవము, ప్రతిమల సౌందర్యము, పనితనంపు 

సొంపు ముంట-_ కాదు కాద్కు సీమెంట_గలసిపోయినవి ప్రస్తుత మచ్చట 

గల ప్రశిమల వి కారరాపనులను, అంగ వై కల్యుమును, లింగాంతరీకరణ 

ములను గాంచిన చనేపురాతనవస్తుపరిశోభకుని హృదయము రగులుకొని 
పోదు? బెజవాడ యాంధ్ర, దేశములోని _ హ్రాచీనతనువురములలో 

నొకటి, విష్ణుకుండి ప్రభువుల కాలమునుండియు ఖ్యాతి వహించినది, 

వూర్వచాళుకుర్థలకు రాజథాని ఇందు స్రాచీ రాంధ్రనాగరిక తావళిష్టము 

లనేకములు గలవు, ఆంధ్రుల వూర్వచరి త్ర ను రచించుట కివి ముఖర్థిసాథ 

కము లగును, కావున బెజవాడ పురజనులకు చరిత్ర పరిశోధకుల వత 

మున నా వేడికో లిది, “అయ్యలారా, మూ పురమందు గల వూర్వనాగ 

శి 
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రికచిహ్నాములు బాగునేయ దలపెట్టకుడు, వాని బాగునేయు మార్గము 

మికు చెలియచు పురాతేనవ స్తు సంచయమును జెడిపోనీయక గాపాడ 

వలయునను మిాకోరిక ప్రశంసనీయ మైనదే వానిం గాపొడవలయు నను 

కోరిక దృఢ మైనేని, జాల సంరత్షించునూర్తము నెజిగినవారిని రప్పించి 

వారి యాజనూన్యనున కార్భను నడపింవుడు అప్పు డొక చరిత్ర 

పరిశోధకులశీ కాక సకలాంధ్ర ప్రవంచమునకును మహోవకార క. 

ర్చినవా రగుదురు”, 

సూప ములు, 
అజయ 

అలలే 

కారు లర్థము జెసి పతులు. ఈమాట కిదియే మొదటి యర్భమైనను 
చౌద్ధవాస్తు విశేషమున శీ వేరు రూఢియైనది. శ్రీరుల్లంపల్లి సోమ శే కేఖకశర 
గారు స్తూవస్వభావము నిట్లు స వ “బొద్దః వాస్తువును ఇటిక 

తోనో, తాతితోనో కట్టిన అర్థగోళా కారమువంటి ఘననిర్హాణమునకే 

స్తూవమను వేరు రూఢియగుటవలన, దిబ్బయైన దెల్ల స్తూపము కాజూలదు, 

ఈ నిర్హాణము బౌద్ధమతము వాస్తువునకు ప్రసాదించిన విశే శేషము” మృత 

శరీ రావ శేవనుల డై నిర్మింపబడిన కట్టడములకే స స్తూవ మును వేరు అన్వయ 
చుగును బౌద్ధులు బుద్ధుని నియొక్కయు, నతని యనుయాయులలో ప్రము 
ఖులయొక్క_యు శరిరావశేషనులను భూస్థాపితము గావించి వాన్ప నీ 
స్తూవములను నీర్మించి యర్చించుట యాచారము, క్రీస్తు ళకమున కించుక 

ఫూర్వమును దరువాతను ఆం ధ్ర దేశమున బౌద్ధమతను ప్రబలి జన 

సామాన్యము బౌద్ధధర్మము నవలంబించుట చేత దేళమంతటన స్తూపము 

లును, వీనితోగూడ చై త్యాలయముల్కు సంఘారావముములును నిర్మింప 

బడినవి కాల క్రమమున బౌద్ధమతము నశించి సాందూధర్మ ము మరల 

స్తూపము అనగా మట్ట "మొదలగు వాని దిబ్బయని శబ్బరత్నాకర 
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తలయె_ర్లీ మత ద్వేషకారణనునను, అన్య కారణములనల్ల ను బౌద్ధవాస్తు 

వులు రూవటీపోయినను వాని యవళిష్టములు దేళనుందంతటను గాన 

వచ్చుచున్నవి 

ఇట్టి యవళిష్టములు గల తావ్రలను గొన్నింటిని వేర్కొని 

యెదను చిరకాలనమునుండి చరిత్రపరిశోధకులకును, కళావిమర్శకుల 
కును పరిచిత మైనది అనురావతి స్తూపము ఇందలి చెక్కడపుంబని చక్క 

దననునుు శిలాబీంబముల సాంద ర్యాతిశయమును జగద్విఖ్యాతము, 

_ప్రాచీనాంధు్ర)ల శిల్పనై ప్రుణ్యను నివి వేనోళ్ల బాటును. ఇటీవల బయల్బ 

డినవి నాగాష్టునునకొండ లోని సంఘా రావమూదులు, శిల్పదృష్టిని జూచిన 

నివి యమరావతికి దీనిపోవు, అ్తందలి కళ జీవకళ శిల్పి జాతికి సర్వాంగ 

సుందరమైన రూపాసగ్కి నిజహృదయాంతేర్లత భావమునందు లగ్నము 

గావించి, యూవిరిసోన్తీ యొక మూయా వ్రవంచమును గల్పించినాడు. 

అనురావతిశిల్పములు పరహా_స్తగత మైనవి కొన్ని యింగ్లాండున, నుణీ 

కొన్ని యరవదేశమున నున్నవి నాగార్జునునికొండ శిల్పములుగనాడ 

పర దేళయాత్ర, నేయ నుంకించుచున్నవి, వానిని బోనీక నిలువ బెట్టవలనీన 

భార మాంధ్ర, మహాజనులవై నున్నది, ఘంటశాల, భట్టిప్రోలు స్తూవ 

ములు ప్రాచీనతరములు, ఇవి మారర్ట్యయుగమునకు జెందినవని ఫొందఆి 

యభిప్రాయము, అిజ్ఞాతనులైన స్తూపము లనేకస్థలములందు గలవు, 

వీనిని వెదకి యానవాలుపట్టి త్రవ్వి యందలి విశేషవస్తువ్రలను బయట 
వెట్టవలనీన పని సర్కారువారు చేయదగిన దేకాని సామాన్యులకు సాధ్య 

ముగాదుః, కాని వా రీవిషయమున నింతవజుకు జేనీన ఘనకార్య మెడ్ధి 

యు గానరాదు పురాతేనవస్తుపరిశో ధకశాఖవారికి దతీణచేళశము వై 

సవతితల్లి! ప్రేమ, ఇక నాంధ్ర దేళమునూట చెప్పవలయునా ? అనరా 
నత్కి నాగార్టనునిళొండల మాట జెప్పవత్తురేమో, ఇవి బుస్ధవూూర్వక 
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ముగ నీశాఖవారు పూనుకొన్న కార్యములు గావు, ఎవ్వరో జమిం 

దారు గృవానిర్తాణసామ లీ చై యమరావతిస్తూసమును బడగొట్ట పాడు 

చయుచుండ కర్ణాకర్ణిగ విని స ర్కారుద్యోగస్థు లడ్డపడి జమీాందారుని 

కడకను మాన్చి యచట గానవచ్చిన చెక్కడపుశిలల పనితనమునకును, 

గంచారపు బొమల చక్క_దనమునకును మెచ్చుకొని పరిశోధనకు గడగిరి 
గజదొంగ యని వేరువడసీన పరాసుదొర యొకడు ఆం ధ్ర డేశమునంత 

టను సంచరించి నాగార్జునునికొండను గు_ర్జించి యందలి యద్భుతళిలా 

ప్ర తీమలను దస్కరించికొనిపోవుచున్నాడని విని పోయి యచట దవ్వు 

నారంభించిరి, ఇ్రచటనైనను సంవూర్షముగ పని ముగియలేదు వీరి పద్ధతి 

తిరుపతి మంగలవాని పద్ధతియైనది, నాగార్జునునికొండలో పని సంవ్వూలర్తి 

చేయుటకు డబ్బులేదట, పనిసాగించుటకు డబ్బులేనవ్వుడు వేలకొలది 

మాసజీతముల నిచ్చి తెల్లదొరలను, సీమదొరలను రేక్పించుట యేలనో? 
అనురావలి స్తూపము చెంత నాస్తూపనిర్హాతలగు నాంధ్ధ, సాతవాహానుల 

రాజ ఫానియగు థాన్యకటకనము వెలసెను. ఆస్థలమును దృని వరితో 

ధించిచూచిన సాతవావహానులనాటి యాం ధ్ర "జే స్థితిగతులు "దెలియ 

గలవు, ఈయుద్దేశము స ర్కారుపు రాతనవస్తుపరిశోధనకాఖ వారికి దోచి 
నళ్లే శానరాదు. పు రాతనచారి త్రకస్థలము లీదత్సీణ చేశమునం డెన్ని 
శేవు! కళింగనగరము, రాజము పండ వరము, వెంగి, బెజవాడ, కొండ 

వీడు వాంపి, వల్లూరు, గండికోట, న ద్ర గిర్కి కంచి మవోబలివురము, 

'కావేరిపూంబట్టణము, తంజావూరు ఒర్రైయూర్కు తిరుచనాపల్లి, కన్న 

నూరుకుప్పమ్ము మధుర మొదలైన వెన్నియో కలవు ఒకచోటనైన 
సర్కారుపురాతన వస్తుపరిశోధనళాఖవారు పాతెడు మట్టిని త్రవ్విరా | 

లేదు. వారి కట్టి యుద్దేశ ముండున ళ్లే తోచదు ఈ పు రాతనస్థలముల 

కింద వూడియుండు మస వ్లూర్వచరిత్రను బయటికి దెచ్చుట యెట్లు ? 
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ఆం ధ్ర లోకమంతయు నేక నీ వముగ సర్కారువారిని మందలింవవల 

యును, అన్నయైన నడుగనిది చెట్ట దను సామెక నిరర్ధళము గాదు, 
జవాలయములు, 

దేవాలయములు స్తూపనులంతటి ప్రాచీనము లు గావు అనా 

దిగ హిందువులు దేవాలయములను  నిర్శించుచువచ్చినన్కు దతీ.ణ 
దేశమున నిప్పుడు గానవచ్చెడి చేవాలయములన్నియు గ్రీ శ, ౭-వ 

శతాబ్దమునకు దరువాతివే, తత్పూర్వము నిర్మింపబడిన దేవాలయ 

శనులు మచ్చున కొక్క_టేనియు గానరావు స్తూపములకం™ు నివీ 

యర్వాచీనము లై నను చారిత్ర కదృష్టియందు తుల్థములే బౌద్ధయుగ 
చరిత్రరచన కని సాధనములైన దరువాతి పిందూయుగచరిత్రరచన కివి 
సాధనములు, ఇని హిందూజూతీయజీ కనమునకు కేం దృస్థానములు, ప్రజా 

ప్రభుత్వసంస్థలు, కళానిలయములు వీని యా కారమువల్లను, వీనియందు 
సామాన్యముగ గానవచ్చు శిలా వ్ర తిమూదుల రచనావి శేషమువల్లను 

జరి త్రయందు ముఖ్యార్థింశము లనేకములు దెలియుచున్న వి పెక్కు. 

ప్రాచిన డదేవాలయములయందు చిత్రములు గలవు, అన్నిటియందును 

శాసనములు గలవు, వీని మూలమున నప్పటి మత సాంఘీక ఆర్థికపరిస్థికు 

లును రాజకీయవిషయములును జక్క_గ చెలియుచున్న వి, కావున నున 

చేవాలయమనులు ప్రాచీనవస్తుభాంజార నులు, ఖలసడిపోనీయక వీనిని 

సంరహీంచుట మననవిధి, 

కోటలు, 

ప్రాతకోటలు మన చేళమునం దొల్లయెడల గానవచ్చుచున్నవి, 

అనుకూలమైన తావులలో వీనిని నిజటుగబొడిచి యందలి రాలను 
గనీ రి గృహానిర్థాకకార్థను గొనిపోవుట మనవారికి సహజమైపోయినది, ఇది 
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స్వార్థమునుగోరి యజ్ఞానమువలన జేయుపని చరిత్రలోని యతికయము 

నెలుగని జను లట్లుచేయుచున్నారు. దేశసంరశణకును, శత్రువులను బ్ర తి 

ఘటించి యుద్దము గేయుటకును వూర కాలమున మనవా 'రెట్టి యేర్చా 

టులను 'జేయుచుండిరో వీనిమూలనమున జూలవటుకు దెల్ల ముగును, విజయ 

నగరము, వెనుగొండ్క గండికోట, కొండవీడు, కొండవల్లి, యోరుగల్లు, 

గోలకొండ మొదలగు దుర్తములను గాంచినవారికి వీని ప్రాముఖ్యత 

స్పష్టము కాగలదు, అత్యంత ప్రాచీనములగు ప్రాసాదములుగాన్సి గృహా 

ములుగాని య నేకనులు గానరావు, అచటనచట గొన్ని కానవట్చు 
చున్నను నవి శిథిలావస్థయం దున్నవి బాగుచేయదొడగి కొన్ని చోట్ల 
సర్కారు వీ డబ్ల్యు, డి శాఖవారు వీనిరూవును వెడగొట్టియున్నారు, 

సర్మా_రువారు కొన్ని ప్రాచీ కమందిరముభఖను క చేరీలుగ మార్చి చరి త్ర 

కెంత యోనష్టము గలుగ జేసియున్నారు, ముధురయందు తిరునులనాయ 

కుని నగరు, తంజాపురమునండలి నాయకుల ప్రాసాదములు, పెనుగొండ 

యందలి కృష్ణరాయని గగనమవాలు, చెన్నవురిలోని యార్కాటు 

నవాబుకలళనువాలు దీని కుడావాువణనులు ఇవి రూపు చెడక యుండిన 

విజయనగర రాయలు, దాతీ.ణా త్యాం ధ్ర నాయకులు ఆర్కాటు నేలిన 

మహామవీయ ప్రభువు ఖం దను యంతేకప్రురములయిం బెట్టు ప్రవర్తించు 

చుండిరో తెలిసికొనుట కవకాళ ముండెడిది, 

శాసనములు 

కంతవజకును బు రాతన వాస్తునిచయ మెట్లు చరిత్ర రచనకు దోడ్చ 
డునో విన్న వించితిని, తరువాత చెప్పదగినవి శాసనముల, అవి ద్వివిధ 
ములు: లౌహికముల్కు శై లికములు నని, పూమాదిలోవాములవై జెక్క 

బకిన శాసనములకు లౌహికముఆఏ వేరు సర్భ్శసాథారణముగ దానళొస 
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ములను తాన్రుపట్టికలవిరాదనే చెక్కుట యాచారను, కాని కాదా 
చిత్మ_ముగ బంగారు వెండిరేకులవై జెక్కి_న కాసనములును గాన వచ్చు 

చున్నవి మణీయు ఢిల్లీయం దొక పెద్ద ఇనుప స్తంభముమై జెక్కిన శాసన 
మొకటి కలదు శిలలపై జెక్కబడిన శాసనములు శై లికము లనబడును, 

రత్నములవై చెక్కిన నామాతురాదు లచట నచట గానవచ్చుచున్నవి 

ఇట్టి శిలా లేఖనములుగూడ శై లికములని బేర్కొనదగియున్నను, సాథా 
రణముగ నీపేరు సామాన్య్థిశిలలపై జెక్కబడిన శాసననములేశే బెల్లు 

చుక్న ది 

లౌహిక ములు 

శె లికములకం'టు లౌహికశాననసంఖ్య యత్యల్బము, "కాని 

పల్ఫనకదంబగాంగచాళు కాది ప్రాచీనదా శీ ణాత్య రాజవంశ ముల చరిత్ర 

లన్నియు ముఖ్యముగ లౌహికళాసనములమిద నే యాథారపడియున్న 

వి. చరిత్ర పరిశొధకులును మదరాసుస రారు. కానన పరిశోధనకాఖ 

వారును 'పెక్కింటిని సంపాదించి వ్ర టించియున్నారు, 

లౌహిక శాసనముల విషయమై ఇచట చెప్పదగినముఖా్రంళ ములు 

రెండు కలవు, మొదటిది సంపాదిత శాసనసంరత ణార్భమై సర్కారు పురా 

తనవస్తు పరిశోధక శాఖవా రవలంబించిన పద్ధతినిగురించి, మొన్న మొన్నటి 
వజికు దథీ.ణ దేశమున లభ్యమైన లౌహిక శాసనముల నన్ని టిని మదరాసు 

సర్కారు వస్తుప్రదర్శనళాలవారిచే క్రయమునకు గొనిపించి యందే 

పదిలపజుచునట్లు చేయువారు, ఇది సమంజసమైన పద్ధతియే, నేటివణకును 

దథీణ దేశమున కంతటికిని అది రాజకీయశేం ద్ర స్థానముగ నున్నది డాత్షీ, 
ణాత్భసంస్కృతికి గూడ నది కేంద్ర మనుట యొస్పదగిన విషయమే, అర 

నల్కు తెలుగులు, కన్న డుల్ఫు, శేరళులు మున్నగు దాజీణాత్యజాతుల 
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వారికి జెన్నపురి కూడలి, అంత ర్థాతికాటమునకును, దన్గూలమున 

ననో్యన్భ్థ భావవరి గ హమునకును నిది యనుకూలమైన తొవు, కావున 
మదరాసున నీ ప్రాచీన దాతీణాత్య చారిస్రాపకరణములను భద్రపజు 
చుట యందటీకి ననుకూలమే, శాని ప్రటీవల నీసర్కారు పురాతేనవస్తు 

పరిశో ధన శాఖవారి శేలనో కలకత్తాలోని భారతీయ వస్తు ప్రదర్శనకాల వై 
గాఢథానురాగ ముదయించినది, ఎచట నేనియు నొక కా మ్రపట్టిక లభించె 

నని కెలిసినంతటనే దథీ.ణనమండల పు రాతనవస్తు పరిశో ధనకాఖాధ్యతుడు 

గాన్ని లేక దతీణమండల కొసనపరి శోధన శాఖాధ్యతుడుగాని, లేక ఇరు 

వురుగాని కలకత్తా భారతీయ వస్తు ప్రదర్శనశాల పతమున కొనుగోలు 

చేసి యచటికి రవానానేయుటకు సదుపాయమనములను వెదుక నారంభించు 

చున్నారు అది గర్వ ఫ్ట్నుం 

"రెండవది జనసామాన్యము వీనియెడ నవలంబించు దుష్ప) 

వర్తన, తాను పట్టిక లపై నుల్లేఖంపబడియుండుట చే నీవి యంత్రము 

లనియ్క భూగర్భమున నితీ_ప్తమైన ధనమును గనివెట్టురవాస్య 
విందు గ థికమై యున్న దనియు జనసానూన్యముయొక్క_ విశ్వాసము, 
కావున లౌపాకళానన మెద్దియేనియు వా_స్తగతమైనపుడు దానివిషయ 

మెటీగినవారి చే జదినించి యందలి గ్రంథవిశేషములను నలువురకు 

దెలియనీయక  దాచుచున్నారు, మణీఫొంద అజ్ఞానులు వచ్చినవజుకే 

లాభమని యెంచి రేకులను గరగించి లోవామును నిక్కయించి యల్బ 

లాభము నందుచున్నారు, చెక్కు. అమూల్యములైన ఆతా చ్రుశొసనము 

లింకను ఆంధ్రలోకమున డాగియున్నవని పరిశో ధకు లందటు నెబుగు 
దురు, పెక్కు, కంసాలివాని కుంపటియం దగ్ని ప్రవేశము జేసీ రూపాం 

తరము నంది చెంబులు తవెలలు, తట్టలు మొదలైన పాత్రలుగ వూరి 

పోయినవి, ఈ ప్రవ_ర్వనవల్ల నాంధ్రచరిత్ర, కెంతటి నష్టము గలిగానో 
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చింతింపుడు, కావున ఈ లౌహిక శాసనములు ప్రాచీనాంధ్ర చరిత్ర పునర్ని 

ర్రాణమున కమూల్యసాధనములని గ్రహించి వానిని నాశము గానీయ 

కుండ కాపాడవలనీన దని యాంధ్ర, ఇఛారి త్ర కుల వశమున వేదుకొను 

చున్నాను, 

ఇలికము లు, 

వీని సంఖ జనవేలు, దథీణ హిందూ దేశమున గనీస మెంక్క 

శిలాశాసనమేనియు లేనీ గ్రామముగాని, వళ్లెగాని గానవచ్చుట యరుదు. 
ప్రనీద్ధ దేవాలయములు wa కావ్రులయందు వేలకొలది గానవచ్చు 

చున్న వి, దతీణ హిందూ చేళమున గానవచ్చు నన్ని శిలాశాసనము లీ 

ప్రవంచమున మతీ యేదేశమునను గానరావు, ప్రాచీనులు చరిత్రను 

చ్రాయక పోయినను, ఈ శాసనముల చాథారవతిచుకొని యశోక చక్ర 

వర్తి కాలమునుండియు శ్రీః శ, ౧౭-వ శళాచ్దిమధ్య తురక లాక్ర, 

మించునంతవఆకు నవిచ్చిన్నముగ దతీ.ణహిందూ దేశ చరి త్రను వ్రాయ 

వచ్చును; కాని యా కార్యమంత సులభముగ నెజవేటునది కాదు దాని 

కభ్యంతరములు పెక్కులు గలవు దథీణాపథమునంతేటిని పర్భటనము 

గావించి లభించిన శాసనముల కన్ని టికిని పృతిబింబములు తీసీ శాసన 

గ్రంథములను తయా రునేయుట వథమక రవము, వది యొంటరులు 

చే యిహాడిన కార్యము గాదు, తు... నటుండనిచ్చి యపార 

మైన ధనము వెచ్చపెట్టక కార్ట్యముజరుగదు కావున ఈ కార్యము 

సర్కారువంటి జూతీయసంస్థ లే వూనుకొనవలనీయున్నది, ఇటువంటి 

దొకటి మనచేశమున శేకపోలేగు  భారతీయఫురాతనవస్తువి శోధన 
శాఖకు భాం తీయకొసన పిశోధనకాఖ యను నుపకాఖ యొకటి కలదు 

ప్రక్యేకముగ శాసనపరిశోఢనకొలశే ఇది యేర్చడినది, దీనికి ప్ర కే్యేక 
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మొక యధ్యముడును, నుపాధ్యయులు నుండిరి, మొదట మొదట వీరు 

వ్రశంసాపాత్ర మైన కృషి చేసి దాదాపు ముప్పదివేలకు మించిన శిలాకాస 

సములకు బ్రతిబింబములను డీయించిరి, కొన్నివేల శాసనముల గ్రంథ 

ములను బరిహ్మ_రించి ప్ర కటించిరి, కాని 

“ఏనాటి యగ్రవోర మొ, యానాటికి ఖం డ్రిగామయె నది యెట్లన్నకా 

మానాడు నూన్యమాయెను, నానాటికి దీనికట్లు నాగంభట్లూ ౪ 

అన్న రీతిని ఇంశియాగవర్న మెంటు వారి శేం ద్రీ కరణమం త్ర మావో 
త్మమువల్ల రానురాను ఈ యుపకొఖిబలమున్కు దానితో షాటు కృషి 

యు సన్న గిల్లుచున్న వి, నామకార్థ్య 'మొక యధ్యతుడున్నను ఆతని కీ 

యుపకాఖతో చేలాటి ప ప్రత్య త సంబంధమున్న ట్లు తోచదు అతడు 

ఢిల్లీలోనుండగా నతని స్థానమున గవరన్నైంటు ఎవిగ్రాఫిస్టుగ రెండు సంవ 

తరములు క్రీ శే శావ్రబహమాట కి సీ ఆర్ శి, చార్లుగారు వని చేసిరి వీరిని 

వెనుకకు నెట్టి పంజాబీలు, బంగాళీలు, మరాటీలు దొరకక పోగా తుదకు 
ఉపకార వేతనము బుచ్చుకొనబోవునప్పుడు ఈ పదవినిచ్చినను ఈయల్బ్ప 

కాలమున వీరొనర్చిన కృషి ప్రశంసాపాన్రము వీరు ఉపకార వేతనము 
బుచ్చుకొని యుదో్యోగ మును విరమించుకొనినపీమట వీరి స్థానమున మజీ 

యెన్య రింకను నియమింపబడ లేదు, ఈ యుదానీ త ,క్రిందియంతస్తుల 
నియోగనునందును గానవచ్చుచున్నది, దతశ్వీణదేశమున శిలాకాసన 

నులు తెనుగు తమిళ కన్నడ భాషలయందు గలవు, ఈమూడుభావ 

లకు నాదినుండి సవాయశొసననంశోధకుల నే ర్పాటునేయుటయందు 
సమానప్రాముఖ్యత జూపు చుండిరి ఇటీవల నీవద్ధతియందుగూడ మార్చు 

గానవచ్చుచువ్నది ఈశాఖమం చేలనో కర్గాటకుల హ్రైబలర్థి ము హెచ్చి 

నడి అనీనె స్టెంటుసూపరించెండెంటుతో నాడ | క ర్దాటకులు ముగ్దుగు; అరవ 

లిద్దజు; కెనుగువా డొకడు, కొస.ము టన దేశ వై శాల్యమునుబజ్జి 
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చూచిన నీవై సరీతర్థి మింకను స్పష్టముగ డెలియగలదు చెన్న రాజథా 

నిలో నీశాఖ వారి కింద నుండు కన్న డ జిల్లాలు ౧౮ ద &ీణకన్న డము, 
బళ్హారిలో సగము, అనంకపురములో కాలంభాగము, ఈ జిల్లాలలో 

నుండు శాసనములలో నధిక భాగమున కింతకువూర్వమే ప్ర ప తివింబములు 

దీయబడినవి, ఇ్రింఫోొక విశేషము బొంపోయి పల గల కన్నడ 

జిల్లాల కన్నిటికిని కన్నడ ర6నర్్ప్తకొస్టిటూ్యూటని ప్ర త్యేకముగ నొక పరి 
శోధక సంస్థను స్థాపించి దాని కొక ఇాసనఎరిశోధకుని డై రెక్టరుగ నియ 

మ్పించియున్నారు మటి ౧౩ జిల్లాల యరనదేశముసై దిరిగి శాసనము 

లను వెదకి పృతిబింబములను దీయుట కీద్దబు, ౧౧ తెనుగుజిల్లాల కొక్క. 

డు, ఈ ౨౮ జిల్లాలలోను వషొన్నింటనో తప్ప కాసనసంశోధన సంవూ 
ర్లముగ జరుగలేదు దీనికి దోశు ఒకరివెరుక నొకరినిగ పంజావీలనుు 

బంగాళీ ను భారతీయళాసనఎరిశోధ న శాఖకు సర్వాధి కారులనుగ నియ 
మింప నారంభించిరి శొసనపరిశోధన శాఖకు స ర్వాధి కారిగ దావతీణాత్యు 

లనే నియమించుట యుక్తము, సముంజసము'నాడ, వలన, ఈవిస్తారభరత 
ఖండమున వర్ష వర్ష మును శోధించి ప్రతిబింబములను దీయించు శాసనము 

లలో నూటికి తొంబదియొనివిది గతీణ దేళమునందే లభించుచున్న వి, 

ఉత్తర హిందూస్థానమున లభించు నొక్క శాసననునకు బృతిగ దత్సీణ 

హిందూ దేశమున వేయి లభించుచున్న వి, ఈ కాసనములు వై బెప్పీనట్లు 

తెనుగు తమిళ కన్నడ భాషలయందు వ్రాయబడియున్నవి వీనిని యథా 

మాతృ్ళకముగ జదున్రుటకున్కు బరిష్కరించి ప్ర చురించుటకును, అర్థము 

నిర్వచించుటకును నీ భొషలయందు పాండిత్య నువసరము ఇంతే కాదు, 

శాసనో కృచరి త్రాంశములను గృహించుటకు దఢీణ దేశ భాషల వొబ్మి 

యముతోడి పరిచయము, దఊణదేశచరి త్రళ్షూనమును నత్యం తావళ్య 

కను ఉత్తర హిందూస్టా 4వాసులయం దీగుణములు గానరావ్రు శౌవున 
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దాకీణాత్య శాసనపరిశో ధన కధ్యయులుగ వీరిని నియమించుట యుక్తము 
గాదు ఈ కారణములవల్ల మన శాసనపరిశోధన నిరభర్థింత “ముగ 
సాగుట లేదు, 

ఇంకొక విషయను నిచట స్మ రింపవలసీయున్నది ఆరవ దేళ 
మువలెగాక ఆంధ్ర క్లాట దేశము లొక యేలుబడి క్రింద లేవు ఆంధ్ర, 

జేశము మదరాసు మైసూరు హైదరాబాదు, ఒరిస్సా మధ్యపరగ 
శాల పొలన క్రిందను, క ర్లాటకము మద రాసు బొంబాయి, మైసూరు 

_హొద రాబాదులపాలన, క్రిందకు ఖండఖండ ములుగా విభ జింపబకియు 

న్నవి, ఇందు కొంత బ్రిటిషు ప్రభువ్వము క్రిందను మడి శెంత స్ఫ దేశ 

సంస్థా రాధిపతుల యేలుపడి కి క్రిందను నున్నది, గా రాసు మైసూరు రాజు 

న శాసనపరిశో ధన మందు జూావీన కృగ్ధ వ కరసనీయము ఇప్పటి 

ప్రరాతనవస్తు పరిశోధ శాఖాధ్యతులు శాశవపరిశోధఃకాఖను విస్త రించి 
యున్నను వీరి వూర్విపల కాలమున జూలపని జరిగినది, మైతూరు రాజు 

నున గల శౌసనములన్ని యు బ్ర! జింపబడినవి, అఖి ంభారఆ కౌనననభ 

లోని కర్ణాట ప్రతినిధుల నిరంతరకృషికి పలముగ బొంబాంం రాజ 

ఛానిలోని కర్ణాటక మండ లళాసననులకు బ్రతీబిబముబు దీయించి వ్ 

టించుటకు దగు యత్నములు నేయబడి కారము నడచుచున్నది; నున 
ప్రతినిధులు నాడ నఖిలభారత శాసనసభ మందుగలరు, 'ఖోొజ్ఞానుగడు 

ఇంటిలోనున్న ను దండులోనున్నను నొక్కే యను లోకో క్లి వీరి 

ప్రాతినిథ్యమువలన సార్థక మైనది, హిందదూకాసవనముల నిషయమై హద 

ఛోచాదుసర్కారువాటీ గడు నుదానీవులె లై యున్నారు పశందూ కాలిన 

ములకు ప్రతిబింబములు దీయించి వానిని బ్రకటింపనేలేదని చెప్ప లేదు, 
వీరు ప్రకటించిన శొసరములనన్ని టిని లెక్క వేనిచూచిన కాకతీయ కాసన 
ములు ౬౦, క్రితరశౌసనములు దాదాపు ౧౦, మొత్తము నూటికి 

తక్కువ, ఇది కడు శోచనీయమైన వినయము, హైదరాబాదు రాజ్టుము 
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స్రాచీకాం ధథృకర్ణాటసామ్రాజ్యు రులకు హృదయమువంటిది, సాక వాహన 

చాళుక్య రాష్ట్రకూట యాదవ కాక తీయ సాన్రూక్యముల కిది పుట్టినిల్లు, 

వతిష్టానమాన్య ఖేటక ల్యాణ వకశిలానగ రాడి ప్రాచీ రాంధ్ర కర్దాట రాజ 

థాను లీందణగియున్న వి, వేలకొలది కాకున్నను వందలకొలది కొస 

నము లీ రాజ్యమునందు గలవు, దేళాభికృద్ధియే పరమాశయనుగ గల 
మహోదార న్వభావులైన మ, ఘ వ, చ్ ప్రభువ రేణ్యు లీశాసన 
ముల కన్ని టికిని ప్రతిబింబములు డీయించి యచిర కాలముననే ప్రకటిం 

చుటకు దగు నేర్పాటులనుగావించి చరిత్రపరిశోధకులపు బ్రపొదిందిన 
వీరి క్రీ ర్తిలత మజశీంతగ వికనీంచగలదు 

మధ్యపరగణాలలోని బ స్తరుసంస్థాన మునందును, ఇతర తెనుగు 

జిల్లాలయందును వెప్క_ తేలుగు, కన్నడ కొసవము గలవు, వీనిని 
బరిశోధించుట శెట్టి ప్రయశ్నమును జరిగినట్లు కానరాదు, దతీణ దేశ 
చరిత్ర, రచనకు శాన సంశోధన యత్య్థం తొవశ్యక ము, ఎంత శ్రీ ఘముగ 

స రము ముగిసిన నంత సంపూర్ణ ముగ మన చరిత్రను రచియించుటకు 
సాధ మగును 

వా బ్బ య ము, 

తరువాతిది వాబ్మయము, వాజ్మ్మీ నును చరిత్ర, రచన కైంతవటికు 

సవా కారి యగునో మొదట వి చారింపవలనీయున్న ది, ఆం ధ్ర మున పరంప 
రగ వచ్చు వంళ చరి త్తే లు కొన్ని గలవు, ఇందు పద్య కావ్యములు కొన్ని, 

వచనములు కొన్ని, వెంగోటి వారి వంశావళి, రాను రాజీయము, జోకు 

రాజచరి త్ర, తొండమాన్ నంశళొవళీ మొదలయినవి సద్య కౌవర్థమంలు, 

శూరపురషుల సావాస కారక్థములను వర్షించు గని తినూనాయని నీస 

మాలీకలు కస్తూరి రంగప్ప నీఠమాలికలు, యాచనునాయకుని నీసమాలిక 
లును నీతరగతికి జేరనలనీనవి, ప్రతాపచర్శిత్ర, తంజావూ రాంధ్ర రాజుల 
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చరిత్ర వచనములు, రాయవాచక మిాతరగతికి 'జేరినది ఇవిగాక సాధో 

రణమై ఆంధ్ర కావ్భముల యం డమూాలర్థి మైన చరి త్రాంశ ములు గలవు 

అవ తారికలును, నాశాగ్గపాద్య్థంతములు నెట్లు చరి త్రీ రచయితల కువ 

యు కృములో పరిశోధకులందటు నెణిగిన విషయమే, శాని వీనియంచే 
కాక తక్కిన గ్రృంథ భాగములయందును చరిత్రాంళము లణగియున్న వి, 

సాధారణముగ నివి శాజవంశేములకునుు, యుద్ధములకును సంబంధించి 

నవి కావు; కావ్యుగ_ర్హలు తమ రచనలయందు అనుభ వనీద్ధములై న సాం 

ఘీ కార్థికవిషమయనుంలను చేర్చియున్నారుః, * గోవధము నేయు తురకల 

దైవంబవ్ర” “ఇగురు శై జీతంపుకెక్కటీ ఆ” “వూ దేనెగానపునల్ల ప్రజ 

“కవలాకరముపాళి బు పట్ట” ోకాలంపువీరి సుంకరి యంబరమున 
39 బొడిచిన ముద్ర” ఇత్యాదు లెన్ని యో కలవు శ శృ ౧౭-వ శతాబ 

నున విరచింపబడిన గ్రంథము అప్పటి రాజకీ య మత సాంఘి కార్థక పరిస్థి 

తుల నెటుగనివారికి దుశ్ర్రావ్యాములు, మచ్చున కొక్క పద్యము : 

లి 

సీ, అఖిలసీమామూలమైన దుర్చమ్తులు 
మలి కెలు గల కము వెలమవొరలు 

చేతి కై చేనీ వేల్ శివరాయల వరాల 

నెలకట్టడ ల పటానీ బ్రరీబు 

లూళ్ళాయముల విరాడ హొరవు త్తరువుగొన్న 

రాయశై జీతంబురాచవారు 

వగటిగాసంబు దప్పకయుండ దినసరో 

జుమదిను నొంటరిబో దుమూక 

మెండదలుగ గల బారుల మొనకు నిలివె 

పొడిచి పే ర్వాడి విధులొనర్చంగ జేనె 
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గాకి గావించి యరుల జేవానీ కుదుట 

జూచె నిలెరేడుమూడు మెచ్చులును మచ్చ” 

ఇట్టి పద్యములు ఆయుగ ప్రబంధ ములయందు త్ర,వ్వితండములు, 

విజయనగరసామ్రూజ్యమ.న వర్ధవవోరమునందుండిన రాజకీయ వత 

సాంఘి కార్థిః పరిస్థితులు వీనియందు ప్రతిబింబితేమ లై యున్నవి. హై నుదా 

హృతమైన పద్యము కాకమానిమూ_ర్రిచే విరచితమైన రాజవాహనవిజ 

యములోనిది, ఇందలి యితివృ_త్తము కేవలము కల్పితము కథానాయకు 

డెప్పుడో బహుుకాలమునకు ముందుండినవాడని కవి చెప్పియున్నాదు,। 

అతడు తన కొలుభనం దోండిన వళానీలకున్ను గరీబులకును శ్రీ శ 

౧౬=న శే కౌబ్బప్రు టు _త్త రార్భమున విజయనగరసామా)జ్యామును సాలీం 

చిన సదాళివర యలవేర ముద్రింవించిన వరాలను జీవిత మొసగనట | 

లభ్యమగు నాంధ్ర గ ంథములనెల్ల జాగరూకతతో బకించి యందలి 

చరి త్రాంశోముల నెల్ల సవకూర్పి చేశ కాలాన సారముగ విభజించితిమేని 

జీవకళతోడి జాతీ మచిత్రను వ్రాయుటకు సాధర్థమగును, ఆంధ్రచరిత్ర, 

రచయితల కత్యంతోపయు కృమైన సాధన మింకొకటి కలదు వూర్వకాల 

మున నాంగ్లోయు లీ దేశము నా క్రమించ టకుముందు ఆంధ్ర, దేశమున 

గ్రామ్మగ్రానుమున కొక కవిలె యుండునది గ్రామకరణము దినికి కర్త, 

కవిలె యనగా గ్రామములోని భూసాగర్యు మునుగురించియ్య్క పన్ను 

పరాకయనులను గురించియు కరణము ,వానెడిలెక్క. వయేభూను 

లెప్పు జేసందగ మున నెశ్వరికి లభ్య మైనదియి, గ్రామవస్థవవోర ము లును 

దేశాధి కారులతో గ్రారస్థులఎ గల సంబ ధమును, గ్రానస్టుల సుఖమఃఖ 

ములును నందు నమ్నూధ్రెయుండెడిని కగణీకులు తిరతరములుగ నీకవి 

లెలను సంరతీంచు చువచ్చినందున క్రమ్మక్రదుముగ నివి శెరిగి గ్రంథ 



24 చరిక్రరచన 

రూపము నందికవి, ఈశవి లెమూలమున గ్రామచరి త్ర ములును, 'జీశచరి 

త్రేమును కొొంతవటకు చెలియవచ్చూచున్న వి, ఇప్పు డీకవిలెలన్ని యు నశిం 

చిపోయినను ఆంధ్రుల యదృష్టమువట్ల సుమారు నూటయేబదియేండ్ల 

క్రీంద కర్నల్ కాలె౯ా మెకంజీయను మవోత్తుడు గ్రామగ్రామునకును 

దన గుమాస్తాల నంపి యందుండు కాసనములకును, కవిలెలకును నకళ్లు 

వాయించి శై ఫియతులను తయారు చేయించెను ఇతడు వ్రాయించిన 

సకళ్ళన్నియు నిపుడు మదరాసు వ్ర భుత్వమువారి ప్రాచ్యలిఖ పుస్తక 

భాండాగారమున పదిలపటు”బకియున్న వి, కాలగతివల్ల నిప్పటిశే శిథి 
లమై కొంత చెడినవి, సంవూర్ల ముగ జెడకనుందే వీనిని ముద్రినించి 

వ్రశటించుకు యా కము, ధనగస్టయము చే: యీపని సాగదు, సామా 

గల కిది సాధ్యను గాదు ఆంధ్ర విశ్వవి దాకా లయమువంటి జాతీయసంస్థ 

లీ కాగమునకు బూనుకొనవలయును, శాని యిప్పటి పారుపతము 
క్రింద ఈ కార్యమును వారు నేయదల పెట్టుదు రను నాళ లేదు, ఆంధు)ల 

నాగరికతను, సంస్కృతిని బోషించు న ద్దేశముతో నీవిశ్భరిదాక లయము 

స్థావింపబడినను వీరికి చరిత్ర వరిశోధిన మున్హ్మారె “ది, ఆంధ్రుల చరిత్ర, 

మాట చెప్పవలయునా ? 

సొ స ము లు 

వూగ్టరచనకు నాణొను లొక సాధనమని యందటు నొప్పుకొనిన 

విషయమే, వీని మూలమున త్రతర ఆథాగములవల్ల చెయని విషయ 

ములను చెలినీగినవచ్చును, ఒక యుదా వారణరు ద్రావిడ్ దేశమున 

యజ్ఞ శ్రీకాతకర్లి యను సా*ేవాహనవంశజుని నాణెములు కొన్ని 

కాన్పించినవి వీనివె నొక ప్రక్క రెండు కెోచాపలు గల యోడ 

చతిబింబము ము ద్రింపబడి యుగ్నది ఈ5ా జొ ములవల్ల సాతవావానుల 

నాడు ఆంధు/ల యేలుబకి దతీణమున కొల్లడ నువణికు వ్యావీం చె 
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ననియ్ము నాభ వ్రకు ద్యీపాంతరము. లకు శానపోకలు సాగించుచు 

నోడ వ్యాపారము నేయుచుండిరనియు చెలియవచ్చు చున్నది ఆంధ్ర, దేళ 

మున వూర్యువంళజూుల నాణ్యములు పశేవముగ లభింవ లేదు దోరకిన 

వానిని ధనలోభముచే గరగించి చరిత్రకు తీరని నష్టము గలుగ జేయు 

చుశ్నారు కొన్ని యేండ్ల క్రింద చెజ హడస్రైంత వానీయగు నొక వైళ్ళు 

'శేస్టి దనకు లభించిన సాశవావానుల వెండినాణల్లముల వన నేకములను 
బ్రాహ్మ శొసనములతోోడి వెండిముద్దబను గొన్ని ంటిని మద రాసున దతీ,ణ 

సిందూ దేశపు రాతన. స్తువరిశోధన సంఘసమా వేళములో బ్రదర్శించెను, 
తరువాత నవి యేమా౫నో తెలియదు కంసాలిచవూూసబడి కరగి రూపు 

మాసీపోయినవని తిలచెదను ఇట్టి వురాతేన నాణె ముల దోొరకినప్రుడు 

లాభమున కాసపడక ఏవ = స్తు ప్రదగ్భున వశాలయందో పడిలవతిచిన ఆంధ్ర, 

చరిత్ర, పునర్నిర్రాణమున కెంతేయు సోవాయ్యముగ నుండును 



౧. ఆం ధ శాతవాహనులు, 
wy 

ఆంధ్ర, కాతవావాన చ క వర్తులు గతించి నేటికి పదునాఅువందల 

సంవత్సరనుై నవి, వినను అంఘ్రలకు వీరు చిరస్మరణీ యులై యున్నారు, 
దాదాపు నాలుగు శ కొబ్బముల కాలను అతి దతీణ దేశ్ ముతప్ప్క సర్గ 

దథీ ణావథమును వీరు" తను యేక ఛ శ్రాధివత్యము క్రి కింద నుంచుకొని 
యుండిరి, ఈ యాంధు9ల ఘవ కారర్టములు పలుందెటెంగులు వీరి కాల 

మున ఆర్థిక, రాజకీయ, వాజ్మ యచిత్రకభాది బవంవిషయములలో 

చేశము అధివృద్ధిగాంచినది. ఆంధ్రసంస్థతిః వీరొనర్చిననేవ యపారము, 

ఆశోక సార్వభౌముని యనంతరము మారసామ్రూజ్యము శీణింపంగా, 

సాతవావాన మహీపతుల పాలనలో ఆంధ్రలు స్వుశంత్రులై దతీ.ణా 
వథమునంతయు తమ స్వాధీనమునకు ఆచ్చుకొని, సామ్రాజ్యాధి స్థాన 

మైన మగథసీంవోసనమునే అధిష్టించి కొంత కాలముండిరి, మ్లేచ్చులు 

ఫారతభూవివై దండువెడలి ఆర్య్యావ_ర్హనమునంతయు కల్లోలము 

గావించుచుండినట్టి త స్తవళక ప్రారంభ కాలమున నీయాంభు)లు వారికి 

నువోపర్వతపం _క్రివలె నడ్డునిలిచి దహీణమునకు వారిని రానీయక వారి 

గమనమును నిరోధించినారు. సాతవావానుల కాలమున నాం ధ్ర నావికులు 

మవోసను ద్రములనుదాంటి, బరా, మలయా మున్నగు గీర్టి పాంతరము 

లతో వ్యాపారసంబంధము లేగాక మత నై తికవీద్యావిషయ కాది సంపర్క 
ములు గలిగియుండిరి కాతవాహనవ.హీవడకు. లో పలువురు వై దికమతా 

వలంబకు లేయైనను బొద్దాదినుతేతరులను ఆదరించు చుండిరి, వాస్తవముగా 
న్లీకాలనున నాం ధ్ర దేశము బౌద్ధమక వ, చారమునకు శేంద్ర స్థానమై చేళ 



ఆంధ్ర, శారవావాశులు ల? 

దేళాంత కాగతులకు ఆకర్ష ణీ మమై యుండెను బౌదధాగమమునకు 

ఆంద్భులొనర్చిననేన యపారమైనది, తక్కినవారిమాట యటుండ, ఆర్య 

దేవనాగార్థునులు అంధ్ర గేళ మందలి బౌద్ధవివోరములలోనుండి మత 

ప్రచారము చే భౌద్గ వేదాంతమునం చే గాక ధర్మ్మపరిపాలనాది విషయము 

లలో సెక్కు. గొవ్పమార్పులు కావించిన యాంధు లే, ఈమహానీయుల 
యుద్భోధ చేత బౌద్ధమతము జనసామాన్యముయొక్క. అందుకౌటు 
లోనికి వచ్చినది, ఎల్ల వారికిని హృదయంగమ మైనది, బౌద్ధమత ప్రచు 

రకము వాస్తుని రాణ చిత్రక ళాదులకు మహోత్నాహా మొసంగినది, 

లెక్క లేని వైత్యములు స్తూపములు, నంఘారామములు బయలు వెడ 
వీనవి కార్చి ) నానీక్క అజంతో మున్నగు స్థలములు ఈకాలమున వెలసి 

నవి బుద్ధ దే శ్రని జీఎతచరి త్రను, ఆతని జాతకములను ప్రచారము నిని 

త్రము బై గ్యాలయముల గోడలయందు చుట్టును చిత్రించుట యాచార 

మైనది ఇందుచే విగృవానిర్తా ణాది శీల్పకళయ్సు, చిత్రకళానై పుణియు 

నభివృద్ధియగుట కవ కాళ మేర్చడినది ఆంధ్రచి త్ర కారులు మవాోకుళ 

లులై మించిరి నాటి శిల్పశేక లములు అద్వితీ యము లై నేటికిని ఆశ ఎర 

జనకనులుగానున్న వి, అమరావతి, భట్టిప్రోలు జగ్రయ్యవేటలలోని 
స్తూపములు ఎన్నడో శిథించులైనను అవశిస్టములచేత నాటి యాం 

ధుల నేర్పు ఎంతటి యుత్కృష్టతను జెందియుండినదియు తెలియుటకు 
వలనీనంత యవ కొశీను గలదు, సాహిత్య వాజ్బ యములందును నాం 

ధులు తగిన వారుగారు, ప్రాకృత వాబ్మీ నుము నాండు మహోన్నతస్థితి 

యందుంజెను సొత వావాన వ్రృభువ్రలు తాము సయముగ కావ్యక ర్త 

లగుటయే గాక కవులను పండితులకు ఆవరించి వారిచే కాశ్వతకీ ర్తి 
పృదను అగు గ్రంథ ము ఎను రచియిఎపించిరి గాని వెక్కులు నశించి 

కాంగర్భుమున లెంమై సోకని, నాగార్జున గుణాథ్య్యాది కవుల మాల 
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గ్రంథములు నశించి వాని యనువాదవులును అనుకరణములును మిగిలి 

నవి, శొలీవావాన స్త్శశతి యను నానూంతకనుగల వోలవిరచిత సప్త 

శతీ గ్రంథమును, వోలకాతవావానుండు నాయకుడుగా రచితమెన 

వీల వరకు శృంగార కావ్యమును వూర్వరూపమును కోలుపోక నేటి 
వరకును వచ్చియున్న వి 

శాని మునకు శాత వావాన చరి త్ర ము సమ గ ముగా లఖించినదని 

తలంప రాదు సాధనసామ గి 'లేనందునను ఆధారములు సరిగా దొరక 

నందునను వీరిచరి త్ర మనకు దిక్చ్రదర్శనమాత్రముగా మాత్ర మే దొర 

కినది అదియు సందేవోస్పవముః కాత వాహానచరి త్రలోని ప్ర థానోంళే 

ములు మాత్రము సూత్షునుగా గోచరించుట యేగాక నాటి విషయము 

లను స్పష్టముగా చెప్పు ఎక నను ప్రస్తుత పరిశోధనా పరిస్థితులలో సాధ్య 
నుగాక యున్న ది ఇందు చేత ఇ తవాహనచరి త్ర పరిశోధకుల యుద్ధ 
భూమిమయై సెక్కు. విషయములు వివాదాస్పదములుగా నున్నని, 

మొదటి నిషయము, కాతవాహానుల పుట్టు పూళ్యో త్రగముల గుణించి 

చెక్కు. సంశేయములున్న వి, వీరి ప్రాచీశతనుగూర్చి వీరు సంహితలకు 

త ర్వాతి కాలమునకు చెందినవారని ఎల్ల వారును బబ్బుళొోనుచున్నను వారి 

బాతినిచార్చి మాత్రము భిశ్నాభిప్రాయములు గలవు; సాత వాహానులం 

ఆద్య లై యుండి తమవారితో జగడ మాడి దతీణమునకువచ్చి, దథీణా 

పథమునందలి ఆర్యేతరులతో చేరి వారి సంస్కృతిని అలచరచుకొనిరని 

కొొండటు వాదించుచుండంగా ఇతరులు వీరు ఆర్య లే కారనియు దథ్రీ ణా 

పథ్థమునందలీ ఆదిమునివాసులే యనియు, బవుళీః: దహీణనుందేగాక 

భారతభూమి నంతటను నివసించు చుండిన ద్రావిడులే గావలయునని యు 

వాదించుచున్నారు, వింత యేమనంగా నీ రెండు వాదములకును నాథా 

రము బుగ్నోదమునందలి ఇత లేచు శ్రాహా*నునందలి వాక్యము 
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ఒకటే అచేరునగా ళువళ్ళేఫ విశ్యాని త్రుని కథలో ఆంధు9లు పుళింద 
పుండ్ల శబగమూతిబులనోకూడ  ఇతింపబడియుండుటయే ఈవాక్య 

మునకు ఆర్థణు సందిగ్ధ ముగా నుండుటచే నేమియు గట్టిగా చెప్పరాకు 

న్నది, వ టి. మాత్ర ము ఆంధులనుగుటేంచి కొంతవిషయ 

మును తెల్పుచున్నను ఆడి పాస్తావికప్రాయమె వారిజాతిని కెల్పుట కుప 
యుక్తము గాకయున్నది ఒక ముఖక్ణిమెన విషయము గుర్తింపందగినది, 
ఆంధ్యలు యాదవ కాఖీయ.లె న అంధకులగుదురని కొందరు తలంచిరి, 

వీరిలో కొందటు భోవకులు మొద లై న వార్కు మధ్యవర గణాలు బీరారు 

మొదలైన చోటుబలో పరిపొలన మొనరించి యుండినందున జైన బౌ 

గ్రంథములలో నాంధ్రులనియు నంధకులనియు ననబడు వారు వీరుగానే 

యుందురనుటకు ఆవుకూలముగా నున్నది, ఈ తార్కాణము కుదురు 

నెడల ఆంధ్రులు ఆర్యులను వాదమునకు బలము కలుగును, 

ఆంధు) ఎ మొదట నివసించిన ప్రబేశమును'భార్చి కొన్ని వివాద 
నులు కలవు. ఒక యభిప్రాయము ప్రకారము ఆంధ్ర) కృష్ణా గోదా 

వరీనదుల మధ్య భాగమున తూర్చుసము ద్రతీరముననుండి సాతవావొన 

సామ్రాజ్య స్థాపన కాలమునకు సరిగా ,శీ శ్రీయాఖునియు వాని సోదరుడు 

కృష్ణునియు పాలనమున (ర coe నానీక వజికు జయించి 

దథీణావథ చక్రవర్తులని వేరు వహించిరి, ఈయభిస్రాయము ఆశే 
పింపబడినది వ ౨యన వింధక్థ ప్రాంతీయు లై న యీ మాంధుు తొలుత 

పశ్సిమభా” తముశు పాలించి క్రమముగా కృష్ణా గో దావరుల నడిమి చేళ 

మును స్వాధీఎఎఆిచుళొనిరనీయు పశ్చిమ భాగమున తేమ చూధిక్యము 

క్రమముగా తీగ గా తూర్పున పాలించుచువచ్చి ఈభాగమునశే ఆంధ్ర 

వందతముపు నామమును స్థిగ పజ విరనియ్యు. వీరిభావ నేజి యాం ధ్రము 

గాక దాని స్వరాపమేదో. తెలయని ప్రాకృతేనునయ ము. వచిం 
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చిర, ఆంధ ౫ వింధ్య ప్రాంతీయులని ఐశరేయ బ్రాపాణము వచించినది 

వా_స్తశ మేర్మైనను వింధ్యప్రాంతీయులనుట కర్థమేమో ఎవరును నిర 
యింప బ్రయత్నింపనైర, వింధ్య ప్రాంతీయతకు కేవల తత్పర్యత పరిసర 

వచేశము మాత్ర మే అర్థముకాదని తలంచుటకు కారణము గలదు 

చేదు ఫశ్చిమభారతమున వింధ్య మహ ప్ర దేళముమాత్ర మే యైయుండ 

జాలదు, వశ్చినుమునుండి టఢథ దేశమునందలి దహీణభాగమువజికును 

గల పర్భతపం_క్లి కంతటికీని ఆవేరు గలదు ఆంధ్ర గాజవంశేములగు 

కాకతీయ, వెలమ రెడ్డి రొజుల శాననములలో వింధ క్థవర్వ శమువటికును 

ఈ రాజులు పం కలదు నేటికిని బ స్తరులోను మధ్యపరగ ణాల 

లోని తోర్పభాగమునందును తెముంగం మూటలాశువారు నివనీంచు 

చుండుట చేత ఆంధు)ు తొలుత వె ది కానంతరయుగమున వింధర్థికు 

దహీణ భాగ మైన తూర్పు దేశ మునందే బీ కార్కు జరిస్సాలకు సవిావమున 
నుండియుండిరని తలంచుట అసమంజసము కాదు, ఆంధులు వడమటి 

నుండి తూర్పునీమకు వచ్చియుందురని యూహీంచుటకు గల కారణ 
'మొక్కటి యే, అతిప్రాచీ సాత వాహన రాజను్యుల శాసనములు నువో 

రాష్ట్ర దేశనునందు దొరకుట యు ఆ ధ్ర దేశమునందు లేకుండుటయు, 

కాని నానాఘాటు, కారె మొదలైన ప పృ కేశములలో దొరకిన కొనన 

ములచేత నాధ సొత వావానుల రొజు య స్రీప్ర దేశములు చేరియుండి 

నవని తేలుచున్న దే గాని ఆంధ ధ్ర, రాజ్యము వశ్చిమమునుండి తూర్పుసీరుకు 

వ్యాసించినదని చెప్పుటకు హాము దేయాథారనును కానరాదు 
అయినను ఆంధు)ల ప్రాచీన శాసనములు ెలుంగు దేశమున కానరాకుం 

డుట పరిశీలింపందగినదే గాని దీనినిబట్టి ఎక్కుడు స్యారసము లాగుటకు 

ప్రయత్నింపరామ, ప్రాచీరాంధు) భావ వదో తెలయరాదు, నేండు 
ఆంద్రు లె్ణరు మాటరాను తొలగు శ్రీః త ర్వాత ఆణి శే తొట్ట మంనకు 



పూర్వము లేకపోయినను వారిభాష తెనుంగు కాదు ప్రాకృతమని గట్టిగ 
చెప్పుట కష్టము కొన్ని శాసనములు ప్రాకృతమునం దుండుటచేతనే ఆ 
శాసనములు జనుల వాడుకభాషలో రచింపంబడినవని చెప్పరాదు, 

హౌొర్యుల పరిపాలనావిథానములే దేశమున పరంపరగా జరుగుచుండుట 

చేతను బొొద్ధ ధర్షపరి పొలకులును దానియందే వ్థీవవారించుచుండినందు 

వలనను ప్రాకృతము వ్యవవోరభాషగా నీశాలమున నుండినది, ఇందు 

చేత జనులభావ యేధ్రైనను ప్రాకృతముననే ఎల్ల మత, వా్యావవోరిక 

పత్రములను వ్రాయుట ఆచార మెనది గుణాఢ్నుని బృహత్కథ యందలి 

రమొకవాకర్టము సోమదేవసూరియొక్కు కథాసరిక్సాగరమున ననువృ 

త్రము ఇట నుపయోగపడును గుణాఢ్యుడు గోదావరీతీర ప్రతిష్థాన 

మును పాలించుచుండిన సాతవాహానరాజుయొక ఆస్థానపండితుండై 

ఒకప్పుడు తనకు ప్రతిద్వంద్వియైన శరవర్శ తో వాదముచేస్కీ శర్వనర్మ 

రాజును ఆటునెలలలో పండితునిగా నొనర్చిన తాను వ్యావవోరమునం 

దున్న మూడు భామలను, సంస్కృతే ప్రాకృత దేశ భావలను త్యజించి 

మౌానమూనునట్లు ప్రమాణమొనర్చెను ఈదేశభాష చూడంగా 

జనులు మాటలాడుచుండినఖాపుగా తోచుచున్నది ఇది వాస్తవమే 

యగునేని ఈ చేశభావయీ ఆం ధ్రులయొక్క_యు ఆంధ్ర, దేశముయొక్క 

దావిడ సంపర్మ_ము చ నేటి భాషగానుండి క్రమముగా తెలుంగుగా చౌ 

స్టీతికి వచ్చియుండును, 

క్రొందటు చరిత్ర కారులు ఆశ్చర్య జనకములగు నూతనవిషయము 

లను చెప్పునట్టి యుత్సాహముతో శాత బాహానులు ఆంధ్రు, లే శారనియు, 

ఆం ధేతరులై న రాజవంళథమువారనియు వలీకిరి వీరి వ్రబలశారణము 

వాత వావానుల శాసనములలో ఎచ్చటను ఆంధ, శబ్దము రాకుందుటయు, 

వారి నాకౌనులన్ని యు మవోరా ప్ల దేశనుండే కనంబడుటయు, బలా 
CU); mM 
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రిలోదొరకిన కొన్ని తర్యాతి శాతవావానశాసనములలోను తొలి వల్లవ 

శాసనములలోను ఆప్ర, దేశము నిజముగా సాతావానివోర సాతాహని 

రాష్ట్ర క్ శాని ఈమండలము, కొందలుపండితులు తలచి 

నట్టు శాతవాహనుల జన్మభూమి కానేరదు, వీలయన ఇవి చాలత ర్యాతి 

కొసనములు, శ్రీ న్, క కకాద్దీఏి హైగా నీశాత వాహానులు ఉత్తర 

ముగా మవో రాష్ట్ర ము నగు ష్, ఎబ్రాకిన టు ఆధారములు బొత్తుగా లేవు, 

చూూడంగా తమసా మ్రాజ్యము క్రీఫంచినత గాత ఆంధ్రులు నేటి బళ్లారి 
మండలమును చేరి తమ నావ. భే చమమును దాని ఫాసంసయుండవ లెను; 

వా_స్తకముగా కాతవాహనలు కౌ మాంద్రుఎమని ఇెప్పుొన లేదు, 
కాని ఆకారణముతేత వారు అం ధ్రులు కారనుటకు సాధ్యము కాదు, 

ఆంధ్రళబ్ద్బను సామానర్థి వాచకము, కొన్ని భిన్న జాతులకు చెందినది, 

పలువురు జనులకు సామాన్ట వాచక మైన ఆం ధ్రు,లను దానిని సాత 

వావాను లేల వేసుకొనవలెను, ములకనాండు వెలనాడు, వేంగినాండు, 

రెడ్డి, కమ, బలిజ, వెలను 'మొదలైనవా రండజును నేండు ఆంధ్రు, 

లుగానున్న శే నాండును లెక్క లేనికులములును సంఘములును దేరి 

ఆంధ్రముగా నుండెను, మవోభారతమున నాంధ్రులు పలుసంఘముల 

వారని కలదు, (“ఆం ఖ్రాళ్చ బవావళలీ VI 9.49) బౌద్ధమత గ్రంథము 

లలో గోదావరీతీరమందు నివసీంచియుండిన ఆస్సశ ములక రాజ్యముల 

వారు ఆం ధ్రులుగా పరిగణింపబడిరి పోదన (నేటి బోదన-నిజామా 

భాదుజిల్లా, = ఎపహొదరాబొదు) మవోకస్తుగ ంథమున అస్సకులకు రాజ 

థాని, ప్రతిషస్టానము నేటి వై తా౯ పాళీ గ్రంథములలో ములకకు 
రాజధథాని ములక రాజ్యము ఆగ్నోయముగొ వేటి కెలుగుదేశను 

లోనికి చొచ్చుకొనియుండినట్లు ఆధారములు కనబడుచున్న వి, మద 

రానులోని కడప గుంటూరుజిల్లాలును హైదశాబాదులోని మేదక్ 
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జిల్లాయును 15 శోతాబ్దమువరకును కాసనములలో ములకనాంయడ అని 

నస్ధవహారింపంబడియున్న ది, అందుచేత అస్సశములకలు ఆంధ్రము లను 

పాళీ గృంథముల వాకష్టములు సత్యను లగుచున్న వి, శాతవావానులు 

ఆంధుకలలో నొక యంతశ్నాఖయని పురాణములచేతను నాణెములవల 

నను కెలియుచు్న్నాది, కాత వావానరాజుల నాణెములు దొరకినంతవరకు 

ఈ క్రిందిరాజులవేర్లను తెలుపుచున్నవి శ్రీముఖ, కృష్ణ, శాతకర్ణి 

గౌరమాపుత్ర ఇకాతకర్ణి వాళిస్టీపుత్త శ్రీషలొమావి, శివమక శాతకర్ణి, 

గౌరమివు శ్ర యజ్ఞ '్రికాతోర్లి, వాశిష్టీవు త్త శ్రీఛడ శాతకర్ణి, ఫలా 

మావి ఈనానుములన్ని ఇంచుమించు ఫు రాణములలోని ఆంధ్ర రాజుల 

నామభేమము లే, ల్రందుచే నాప్రరాణ కారుల మతనున సాతవాహాన 

రాజులు ఆంధు) లేయనుట నిశ్చయము _ సాథాగణముగా నిట్టిసందర్భ 
మున త్య క్తములైన యొ'టిరెంకు వివ కముల నిట ప్రస్తాగించుట 
లాభ కారి, క్రీ శ 7౭00 ప్రా తముననుండిన వల్లన శివస్కందవర్మ 

యొక్క_ మైదవోలుశాసనమున దన్నకడ లేక థాన్యగటకము ఆం ఖ్రాపథ 

మునక రాజధానిగా చెప్పబడియున్నది, ప్రా పాచీన బాణరాజుల శాసనము 

లలో ఆం్రానథము (లేక అరవముసండలి  వుగావలి) వారి రాజ్యము 
యొక్క కనా నున్న ది భొణులు మొదట మైసూరు రాస్త్రము 

నందలి కోలాగజిల్లానూ నంగగీరి (“ందిగ ర్హన్సు రాజథాసిగా నేలు 

చుండిరి అంధ్రాఃథశు వారికి అనగా గోలారునకు తూర్చున సముద్ర 

తీరమువరకు గల ప్రదేశ యుగ గ పొంవవచ్చును, తుంగభ ద్రా హంద్రీ 

(ప్రాచీన “ఆం ద్ధి) నదుల సంగమ ప్ర చేశముననుండు కర్నూలునగరము 

ఈయాం ధ్ర గండలమున చేరినదే, అంథా9వథమునకును కాతాహనీవ+ 

రమునకున్కు త గా్యితి కాత వాహన పల్లవ కాసనములలోని కాత్తావానిరట్ట 

మునకును గల సంబంధము ఎచ్చటను కెలియరాపండినను, రెండవది 
క్ర 
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తొలిదాన నొక భాగమని నమట కాథారముకలదు, కర్నూ లుజిల్లా 
లోని నంది కొట్టుకూరుకాలూ కాలోని కృష్ణానదీతీరమందు సాకానికోట 

యని యొక స్రాచీన ప్ర చేళముకలదు, ఇచ్చట పాడుపడిన చేవాలయ 
ములును దిబ్బలును స్రా పా చీన 'వాస్తుశోకలములును దాదాపు క్రీ కీ, శ, ఏడవ 

శ కాబ్బముగాటివని తలంవంబడు శాసనములును గలవు, శతీయ గణ 

పతిదేశ్రని కాసనములలో నీప, దేశము ఛాతవాహాన కోటయని యుచా 

హృతము, ఈ నామము ఆవేరుగల శాజులకడనుండియేగాని అనితర 

లభష్థముః అయ్యది యుద్ధములలో శత్రువై నృముల నడ్డుటకు తేగిన 

వచేశనుగా విజయనగర కాలముననే యుండినందున శాతవాహానుల 

కాలమున చాల నుఖ్యమెన కోటగా నుండియుండును, ఈవిషయ 

ములు ఆంధు9లలో థాగవావానులు ఓక తెగ యనియు కాతవాహూనుల 

జన్మభూమియైన కాతావానివోరము ఆంథా$వథమున నొక యంత ర్భాగ 

మనియు చెప్పుటకు చాలినంత యాథారమని మా యభిప్రాయము, 

ఆంధ్యల చరిత్రలోని వివాదాంశనులను సంగ పహూముగా నిట 

చెప్పియెనది, ఇళ్లే వివాదాస్పదములై న యంశములు 'వెక్కులున్నవి; 

కాని గ్రంథవి స్పరభీతిచే సం గ్రపింపవలనీయున్నది, శాని ఒక విషయ 

ము మాత్రము పండితుల చేత విస్త రే నుగు చుండుట చేత దానినిమా త్ 

మిచ్చట చెప్పెదను, ఆంధు9లు చాల ప్రాచీనులు, వీరి చరిత్ర సంహిత 
లకు తర్వాతి కాలమునకు పోవ్రచున్నది వీరి ఫూర్వచరిత్రాన్వేషణము 

చేయుటకు ఎవరును ప్రయత్నము చేయలేదు, కాని సాధన సామగ్రి 

ఇాలనందున ఆవని సులభ మైనది కాదు, భారత దేశమందలి రాజ్యములను 

వేర్కొ_ను సందర్భమున ప్రురాణములును, బౌద్ధ గృంథములును ఆంధు) 

లను వేర్కొనుచున్నవి, మెగా స్తనీసువంటి ప. (శ్రీకు) యాత్రి, 

కులం ఆంధు/ల రాజ్యివి_న్లుర్ల కీరమును, నె వైన్టబలమున్కు చీక మందలి స. 



౧, అంధ సాఠవావానులుం రతీ త్ర 
_త్తిని వర్ణించియున్నారు, పురాణములు ఆంధుూలు ఆరెండు ప్ర దేశములలో 

నుండినట్లు వర్ణించియున్నవి మొదటిది దఢీ ణావథము, మున వూర్యలు 
ఇచ్చటి వారే, "రెండవ ప్రదేశము నేటి యాస్టనిస్థానమునకు ఉత్తర 

మున జాహ్లికమునకు ప్రక్క, వీరే వురాంద్రులు డాక్ట రుశకే వి జయ 

స్యాలుగారిమాట విళ్యనింతు మేని గిల్లాయిలోని ఆష్ట నుజాతుల వారిలో 

మవోళూకులై నవారు అంధేరి లేక ఆంధ్రి యని నేటికిని వ్థివహారింప 
బడుచున్నారుః, పశ్చిమ బాఖ్లోని ఆంధఖుయి యనుజిల్లా నేటికిని 
వీరి ఉత్తరము నివాసస్థానమును జ్లాపకపరుచుచున్న ది, ఇట్లు పౌ రాణిక 

కాలమున నాంధు)ల శాఖలు రెండు ఆర్యా్యావ ర్హముయొక్క. ఉత్తర 

దథతీణములయందుండుట చెక్కు. ఊహాల కవకాళ మిచ్చుచున్నది ఈ 

యిరుశాఖలును వకజూతికి చెందనయెడల వై దికకాలమునకు దానాపున 

వింధ్యపర్వత ప్రా పాంతీయులు గానుండిన వీరిలో తను నెలవ్రను వీడి ఒక 

ఖాఖ ఆఫ్పుఘానిస్థానము మొక ,_ఉ త్తర భాగమునకు ఎట్లేగిరో, వగిన వెనుక 
వారికీని తొలియాంధ్రులపను ఏవైనను రాక పోకలుండినవో యను సం 

యముల కు త్తరము కనుగొనుట కష్టము, దథీ ణాపథ మందలి యాంధ్ధు 

లనుగూర్చి మన శెక్కువ తెలియును, ములకఅస్సక మున్నగు 

శాఖలం బౌద్ధ యుగ ప్రారంభ కాలమున నే వ్రనీద్ధికీ వచ్చినవి గొప్ప 

పట్టణములను నిర్మించి దేళశమునందలి గొప్ప రాజ్యములుగా ప్ర పనీద్ధి 
నందినవి, మార్య కాలమున వీరినినార్చి కొంత తేలియనగు చున్న ది. 
యవన (గ్రీకు రాయబారి మెగా స్తనీసు చంద్రగుప్తుని యాస్థానమున 

నుండీన కాలనుున నాంధు)లశు గుణించి సం గ హా మేయైనను మంచి విష 

విషయములను వ్రానీనాండు ఆంధ) ఎకు ముప్పది దుర్చనులు, 100,00) 

కాల్బలము, 200౮ గుణ్జిములు, 1000 వచంగులు నుండిశవి, కొండలు 

చం ద్రగుష్తమార్యుని శాలమననే మాంధ్ఫు ౨ మగధసామ్రాజ్యి మునకు 

త ర్వాత వేర్కొ_ననగిన “వక రాజ్యుయుగ నుండిరని తలంచుచున్నారు' 
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కాని అంధు9లు బలవంతులుగా నే యుండినకు, వక రాజ్యుముిగ నుండీ 

రనుట సంచేవోస్పదముగా నున్నది, ఈవిషయముపై మనకు దొరకిన 

యాథారమైన మెగా_స్తనీసు గృంథను వీశైకముగుటచే ఎట్టుకు నిన్ధా 

రణ చేయుటకు నలనుపడకయున్న ది పురాణనులును బౌద్ధ గృంథములును 

ఆంధు)లను జనపదనులను పవేర్కొనుచున్న వేగాని రాజులను రాజ్య 

ములను వేర్కొనుట లేదు, సాతవాహనసామ్రాజ్యమునకు వూర్వము 

పాలించిన యాం ధ, ర జెవండు గాని వేర్కొనంబడ లేదు కావ్రన ఆంధు)లు 

మన దేశమందలి ఇతర రాజ్యములవలెి, నొవ్యలకు వూర్వము ప్రజా 

స్వామ్యుజనపదముగా ఇతనగులకు లొంగక యుండిరని తలంచుట సకుంజస 

ముగా నున్నది, ఆత ర్వాత రెండు పురుషాంతరములకు అశో* సామ్రాట్టు 

కాలమున వీరు తమి స్యాతంత్రక్థిమును కోలుపోయి పొటలీపు శ్రకము 

నుండి పరిపాల్యు లై ర మౌార్యుబకు వీవు లొంగి కోయిన సందర్భములు 

'తెలియకావు చంద్రగు ప్రకామవ్యంణే వీరిని వ కీ ణాపథ మక జయించే 
నని కొందజు తలంచుదున్నా రు దీనికి అథారము బుజు పడని నమ్మం 

దగని జై శపారంపర్కి చం ద్రగుప్తు"న దహీ శావథముంకు మైఘూరికి వచ్చె 

ననునది తప్ప మరొక్కటి దృఢమైంది కానరాదు ఈఎధ ముగానే 
తి బెట్టు చరిత్ర, కారుడు తొగానాథుడు భిఖిందిన టె "ద్ధపారంపరి 

చంద్రగువ్లుని కుమూరుండు బిందుసారుడు దథీణావథ మును జయించే 

నని నుడువు మన్నది మౌర్యుల యాంధ్ర, చేశ విజమ కాలమును నిర్ణ 
౦0౫౦౦ చుటకు సాధస్థిము గాః పోయినను, అనోకుండు రాజ్యమునకు వచ్చు 

టకు మునువే ఈకారర్థిము నెజువేంనదనుట నిశ్చయము ఏల నున 
అతడు జయించినది కళింగ దేశ మొక్క_టయే 

ఆంధ్రచరి త్ర, పరిశోధకులు పరికించవలసీన యవళష్థ విషయము 
ఆంధ్రక లింగ సంబంధము, అుధ్యులును కళిగు .౨ను భిన్న జాతుల వార 
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నీయు ఇరుగు పొరుగు సంబంధముతవ్చ వీరికింశేవియు లేదనియు కొందటు 
తలంచుచున్నారు, శాసనములలోను వొజ్బ యములందును కళింగులు 

వ్ర ల్వ్యేశముగా వేర్కొనంబడియున్నను వీఐ ఆంధ్రలో నొక తెగగా 

నుండి చాల ప్రాచీనకాలమున నే చీలిపోయిరని తలంచుట శాథారములు 

కలవు, కళింగముయొక్క_ ఎల్లలు పరంపరగావచ్చు జవళ్చుతిచే నేవో 
పరికింతము, పశ్చిమమున (లేక నైర్భృతియందు గోదావరి, తూర్పున 

(ఈళాన్యమువ) మహేంద్రగిరి, త్రి, లేక్క సప్త కిభింగములు వీనిలో 
చేరి మున్న వే నున చరిత్రే ప్రారంభమై కాలగునుండియు ఈప్రదే 

శము తెలుంగు మాటలాడుచు తెలుంగు వారితో సంబంధ బాంధవ్య 

ములు గలిగి ఆచారవ్యవనోరములలో పాల్టొనుచున్న వారితో నిండి 

యున్నది, కొందటు ఉత్కళము లేక ఉత్తర కళింగమనయడు ఒరిస్సా 

మండలముకూడ కళింగమునందు బేరినదనియే తలంచిరి, కాని దొరకిన 
యాథారమూలు ఇందులకు విరుద్ధరు గానున్న వి, ఉత్కళ-జరిస్సా శబ్ద 

ములు పర్య్యాయపదములుగా నుపయోగపడుచున్నను అవి వ్ కార్థ 

కమై వీకమాతృక గలవి గావు, ఒరిస్సా యనునది ఉడిస్సా యనుదానికి 

ఆంగ్లము ఉకిస్పా సంస్కృత ఉదీచ్యశ బ్దయుయొక్క._ అవభ్రంశము, 

ఆనంగా ఉత్తర దేశమని యర్థము, ఈగోబ్దము ఎఏండియే ఒడ్జె, ఓడ్డము, 

ఇతాష్థ్రది పదములు (ఉరి మాలను నర్ధమునను తద్చామ యనుటకును 

నేర్పడినవి, ఉత్కళము అ క్యాచీనవదము, అది తొలుత ఒరిస్సానుండి 

క జయించిన భూమికి వేరెనది కళింగమును జడ్డైయు 

రిండు ప త్యేక రాష్ట్ర ముఖ వేర్ణుగా పదునొకండవ క తొబ్ద్బ్దమువరకుకూడ 

ne os కో నయబడుచువ్న వి, వీనిప్ర వ శకము క లింగమునకు 

మహేంద్రగిరి ఎల్ల, ఒడ్జెకు ఎల్ల స్పష్టము గాపక్నేను దాని నాశుళొని 
యున్న దనుట నిశ యము ఈవిషయములనెల్ల పరిశీలింపగా చోళు 

లును పొండ్ఫ్య్యులును వరితిగా తమిళులో, అశు ఆంధ)$ లింసలు రాజ 



88 చరిత్ర రచన 

కీయముగ భీన్ను లైనను ఓకే న యనియు భాషావాబ్మయ 

ర_క్రసంబంధములు గలవారనియు నా యభిప్రాయము, 

చేనిదివరశే చెప్పినట్లు ఆంధ్రుల ప్రాచీన చరిత్ర, క్రీస్తుళకమునకు 

వూర్వమును తర్వాత వెనువెంటటను, చాల అస్పష్టముగనున్నది ఆంధ్ర, 

చరిత్ర, పరిశోధకులైన మనకు వతచ్చరిత్ర శాథారము లైన విషయముల 
నెల్ల సంగ హించి విషయమరసీ చరిత్రను నిర్మించుట విధి, చరిత్ర, 

కారుని పని సులువై నదికాదు, ఆంధ్ర, దేశమునకు నేడు రాజకీయముగ 

నొక యాశారనుంలేదు, ల్రడి శకలములై ఇరుగు పొరుగున నుండు 

మూడు రాజ్యములలో చేరి యున్న ది, ఈ రాజ్యుములలోను రాజాను 

లకును గల పరస్పర వై షమ్యములచేతను ఆక్షార్థత చేతను ప్రాచీన చరిత్ర 

పరిశోధనకు వలనీన యూథారముల సంచ చుమునకు వోనికలుగుచున్న ద 
పురాతన వాస్తు శాస్త్రమును లివిళాన్త్రమును మనకు గల నుఖాష 

థారములు, పఫురాతనవాస్తుళకలనులు ఎక్కువగా భరాగర్భమున 

నున్నవి, ఆక్యాచీ కములై న గృవోదికములు గవ్చ మిగిలినవన్నియు నే 
పథమం స్రాచీనవాస్తు స్థలములలో ఉర్భనన కార్యము సామాన్య 

చరి శ్ పరిశో దసేని కలవడని వనీ; రాజ్యాంగము నారు విశ్వవిద్యాలయ 

స ముందంజ వేసీ వూడిపోఎయిన నగరములను త్రవ్వి గాని లేక 

ఖననాధి కారముగల వారికి ధనసవాయము చేని గాని చరి త్ర కారుల కువ 

కార 'మొనర్చవ లెను, మన విశ్వవిద్యాలయనులన్నియు దరిద్ర నులు, 

అథవా ధన మబ్మినకు దానిని నేడు జనాకర్షకముగానుండు భౌతి కాది 

శాస్త్రములకొఆిప విని రొరాగింకు రేగాని లాభములేని ఫురాతత్త ర 

శాస్త్రమునకు నినియోగింపరు, ఇండి మాగ నర్న మెంటు వారును కొన్ని 

గొప్ప సంస్థానములవారును ఆర్కియాలజీశాఖరు చరిత్రాన్వేసు 
ణశై నపప్పుచుర్నారు. చాలనుంచిపనియే వివచేసి నూర్నారు కొని 
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వీరు అలవోకగా గాక వదేనొక కాశ వద్ధతిననుసరించి పని చేసియుండిన 

యెడల వీరికృషి చాల ఫలవంతమై యుండెడిది, ఇండియాగనర్న 

మెంటు ఆ ర్కాస్టలజీ డిపార్టుమెంటువారి కార్యములెల్ల నిళ్లే 

యున్నవి, ఇందుల ఫలితముగా ్రోవ్ర దేశములు పెక్కులు ఇంకను 

పరిశో ధితములు గాకయేయున్న వి, 1 ఏకి గ గనీ (ఆతరళాశ్త్రము) డిపార్టు 

మెంటువారి కథ వేణుగాన న్నది, మన కొసశములు వెక్కులు భూమి 

మీాందనే పడియున్న వి, రాళ్లమిాందన్సు గుట్టలమిందను, _స్తంభముల 

మిోాందను, గోడలమిాందను, గువాలయందునుు చేవాలయనులయం 

దును చెక్కంబడియున్నవి ఆర్కియలాజికల్ డిషపార్టుమెంటువారి ప్రథాన 

శాఖగా. ఫి గ్ర ఫీ డిపార్టుమెంటు, శాసనములను సేకరించి నకళ్లు 

తయారుచేసి వానిని పఠించి ప్రకటించి చరిత్ర కుపకరించుట *కేర్పాటు 

చేయంబడియున్నది కొన్నివేల శాసనములు ఇప్పటికి సంగృహీశము లై 

ప్రకటితములై యున్నవి, వెక్కులు ప్రకటింపంబడ లేదు. వెక్కులు 
సంగృహీతము లే కాలేదు, అధికారుల చపలచి త్తమువలన ఈడిపార్డు 
మెంటు పనినీ నిలుపుదల చేసిన క్లే యున్నను వీరు మరల పనిప్రారంభించి 

కొనసాగించి త్వరలో ప్రకటించి మన చరిత్రాన్వేషణకు సాయము 

చేయుదురని ఆశించుచున్నా ము, ఇన్ని కష్టములను అడ్డ నుంలును 

ఉన్నను మనకు దొరకిన సాధనసాను నిని ప్రోగు చేసి ఇతరో చ్చేశములను 

మరచ్చి త'*త్వముమిోంద దృష్టియుంచి శ్ర వన్. పనిచేయుదు మేని మన 

వూరషచరి త్రను చాలవరకు చక్క_6గా రచింపంగ లమని నమ్థుచున్నాను 

I] 

గుంటూరు ఆంధ్రేతివోస పాంస్కృృలిక శంళోధకమండలివారి 1947 ఆంధ్ర 

శాతవావాన మనోోత్సవ'సందర్భమున కావించిన యధ్యషోప న్యానమునకు ఆం శ్ ము, 



9 పల్లను లెవ్వరు? 

అణాల నక్త కే టిట్త యిలు 

సు వనీద్ధ చగిత్రకారండగు విన్సెంటు, ఎ, స్మిత్తుగారు తమ 

ప్రాచీన పాందూో దేశ చరిత్ర యందు వల్లవులనుగూర్చి ప్ ప్రశ్నించు 

చున్నారు, “బల్ల వ్ర లెవ్వరు? వారెచటినుండి వచ్చిరి! దతీణ దేశపు రాజ్య 
ములలో చబారగస్థానము సెటార్టించిరిల' మజీయు తను ఆక్పుఫోడ్డు 

హిందూ చేళచరి తేమున వారే, “హిందూడేశ చరి త్రమునందు పల్లవుల 

(చరిత్రము పరమ రవాస్యముగనున్న ది” ఆని నుడివియున్నారు 

వాస్తవము విచారంవ గా పల్లవులచరిత్ర మతి గూఢతమనుగు 

నొక మవోసమస్యగ గన్పట్టుచన్న డి, ఈసనుస్యను పలువ్రుగు వలువిధ 

నుల బూరించియున్నారు, ఆంగ్ల భావనెట లని పరిశోధకుల కెటుక 
పఆచుటశై  కాస్త్రజ్ఞులు పండితు లీవిషయమునుసార్చి బయలు 
పుచ్చిన య భీపాయములను వర్ణించి, తదనంతరము నాయభిప్రాయమును 

బెల్పుచున్నాను, 

వల్లవ్రులాదక్థిమ.న భాగతీయులు గారనియ్కు వారు పాగ శీక 

మునుండి వచ్చిన పొస్ధవులలో నొక తెగవారనియు. కొండలు వండితు 

లభిప్రాయవడియున్నా రు, రిసుగా కిట్టు తమ య భిప్రాచునును వెల్ల 

డించి యున్నారు “కాను భారద్వాజ గో త్ర్జాలబుని కొన్ని శాసనముల 

యందు చెప్పు నియున్నను, పల్లవ్త ఒయుత్తే త్తి యి క్టీదని ని శ్పేయిం చి 

చెప్పుటకు వీలులేక యున్న డి “పౌవాయ శక, యవనాదులను వర్ణించు 

సందర్భమున, పురాణములు వీరిని వవావు లన వేర బేర్కొ నుచున్న వి, 
వీనివలన వీరి యుత్న & బొస్టలము పాక శీ? కని తోచుచున్నది,” అయినను 

ప్రాఫెకకు వీబ రిట్లు జెగ్వుచున్నా (డు, 



౨ వల్లవు లెన్వరు శ్రీ] 

“ఈ “వనాని యనుమూట పారశీకమున చిరకాలమునకుముం దే, 
జూతిసంబంధముగ వాడంబడినపుడు అన్య బేశజుల నామముగా నెన్న 

బడెను పవ్హావభాషా గ ంథములలో నది (జూత్యర్థమునం బ్ర యోగింహ 

బడిన పవ్ఞావశబ్దము) కాన్పించదు కాన, పహ్లావులు హిందూ దేశనునకు 
బోయిన కాలము రమారమి శ్రీ శ. ౨ ఈ ళతాబ్బముల మధ్యకాల 

మున నని స్థీరవఅుపవలసియున్న ది, వన్లావళబ్దము చే పారశీక బేశజులని 

మనమన కొనగూడజు వారు పారళీకులను వేరం బరగుచున్నారు అందు 
వల్ల అ ర్మాకిడుజూతికి సంబంధించిన పార్ధవులని గృహీంచవలయును పల్లవ 

శబ్బ మొక వెళ పార్ధవళబ్దభవ మై యుండవచ్చును” 
Mysore Gazetteer. 

ఇంచుమించుగా నిట్టి యభిప్రాయమునే న్లీటుగారున్కు వెంకయ్య 

గారను ప్రచురవజని యున్నారు, వీరి యభిప్త్రాయములను దుశ్రే గారు 
“హీళనంజేయుచు యీ క్రి ందిరీతిని శ్రానీయున్నారు 

ఈయ భ్మిప్రాయనును బలవటచువారు, వల్లవులు పార్థవజా తికి 

సంబంధించిన యా త్తరావులనియు, పార శీకమునుండి వచ్చి యు త్తరా 

సథమున నెచ్చటను నిలువజూలక పోవుటచే కాంచీపురచువ ఆకును 

దమదాడిని సాగించిన చేశ ద్రిమృ్వరుల గుంపనియు విశ్వోనించుచున్నారు, 

ఇది మనస్సును రంజింపంకేయు నూహా, పార్గభలనబడు కెల్ల మనుజులు 

ధనుర్గరులై (పొర్ధవ బాణము సు వనీద్ధను) “జేళాటనము నేయు గుంపుగం 
గాడి శమ ిబిరముల నొక దేశమునుండి ౦కొక దానికి లేవదీసీకిొని 

పోవ్రగ, మార్చమున గనంబడు వస్తువుల నన్నిటిని వారాణులవలె నాళ 

ము జేయుచుండిగని వీరు తమ వమనఃచమువునుం దొకచిత్రమును 

జిత్రించుకొనియున్నారు ఈరీతిని వారు పిందూస్థానమునందంతటను 

గ్రమ్మరి కడవట నీ ద్వీపల్పపు దుదిభాగమున నిలిచియుందురు, తదనంత 
6 
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రము, దతశ్రీణదేశములోనున్న ప్రాచీనులగు జాతులవారి నోడించి, తమ 

రాజథానిని కాంచీప్రరమునందు స్థీసఆచుకొనియుందురు ఈ వైయభి 

ప్రాయమున కొక గొప్పయా తేపణయున్న ది, పార్ధవులలో నొక్క తెగ 
వారందరిచేతను నేయంబడి పారళీకపు సరివాద్ధు మొదలు దతీణ హిందూ 

ద్వీపకల్పమువజకు వ్య్యాప్రమైన యీ 'వెనుదండయా త్ర, దక్కను లాజు 

స్థితులలో నువోకల్లోలమును గలుగ జేసి యుండవలయును ఇట్టి ముఖస్ట 

విషయ మెస్పుడు జరిగియుండును? కొందలణు గ్రంథకర్తల్యు ముఖ్యముగ 

వెంకయ్య, “వల్లవులు దశ్షీ దేశమునకు వచ్చినకాలను ను నిర్ధారణనేయు 

టకు బ్రయత్నముశేసిరి, అయినప్పటికిని 'నేటివజకును పార్ధవులం 
దత్సీణ దేళమువై (జేసీన దండయాత్ర క నిదర్శనముగ జూవగలడి యేది 

యు గన్పింపలేదు ఈ యభిప్రాయము గూఢమగు పల్లవసమన్యను 
మణింత నవాఢనుగ నేయుచున్న ది,” 

ద వూ, చ, పుటలు 46.47 

వైశారణములచే నీయభిప్రాయము సరియైనది కాదని త్య్థజింపం 

బడీనది పల్లవులు అనద్ధదేశమునుండి రాకున్న, వారివుట్టుక యొట్టిది? 

వాలెచ్చటివారు? వారాద్యమున నుండియు భారతీయు లేనా? అట్లయిన 
వారికిని తక్కిన భారతీయ జాతులకును ఉన్న సంబంధ మెట్టిది? ఈ ప్రశ్న 
లకు సరియగు సమాథానము జెప్పవలనియున్న ది, ఈసందర్భమున వేరును 

యశమును గడించిన పండితుల వాదనులను గమనింపవలనీయున్న ది 

వీర్కు వల్లవు లజిన వారేయని యొప్పుకొన్న న్కుముఖిక్ఞినిషయములయందు 

అభిప్రాయ ఖేదముల గనంబఆచియున్నా రు, అందువలన వీరి య భిప్రాయ 

నుల నెఆుగుట యావళ్ళ్ణకము, వీరిలో ముఖుక్షిడు విన్సెంటు వ్, 

సి త్తు ఆక్సుఫర్లు హిందూ చేశ చరి త్రమునం చాయన దన భావములను 

వెల్లడించియున్నా డు 
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“ఓరికాలచోటునియొక్శ.యు సీంవాళ రాజగు గజబావాువుయొ 

కృ_యు కాలమునకు దరువాత్య చరి త్ర రంగస్థలమునం బ్రిథమమున 

నగపడుశ_క్లి పల్లవులడి ణా శతాబ్దపు మధ్య సముదృగు పండు కంచి 

లేక శాంచీఫ్రురనా థభుండగు వల్లవరాజు నొక్కని నెదుర్కొనెను 

ఆంధ్రులు గతించిన విమ్మట, మూండవళ తాబ్బమున వారివంళ ముద్భవించి 

యుండ నచ్చుననుట యిసంభవ ముగాదు 

“వల్లవులు పాందూ దేశపు చరిత్రలోని గూఢరవాస్యములయం 

దక్క దాని కాస్పదులై యున్నారు గ్ పన్లావులు అనగా పళ్చిమో 

_త్సరదిళనుండి వచ్చిన పార్టవ్లలు లేక పారశీకులను నూహా మాటలనై 
పోలికలవల్ల స్ఫురించినదగుటచే దానిని పాదులేని యూహ యని సత్వ 
రముగ దృజింపవచ్చుసు వారినిగనార్చి తెలిసీన విషయములన్ని యు, 

వారు ప్రాచీన తమిళ గాధలలో ప్రాముఖ్యతవహించినట్టియు  ఆద్ధమున 

పాశుపాలర్థి మే ముఖ్య్టవృ_త్తిగా గల్లినట్టియు కురుంబులో తత్సాంబంధి 

కులగు ద్వోపకల్పనివాసులగు నొక జూతివారో యని సూచించుచున్న వి 

కొన్ని సముయములయందు వల్లవులు “ఆటవికులు”గ నెన్న ణడియున్నా రు 

సాహసాజేయ త్రో త్రగుణముల చే నిటీవలగనాడ ప ప్రఖ్యాతినొంద్కి ఆ ప్రతి 

హాతులగు స్తేన పోమొములలోని వారుగ బరిగణింపయిడిన కళ్లర్లతో రె ను! 

కష్టతగల వారుగ నగవడుచున్నారు తిరుచినావల్లీ, తంజావూరు, మధుర 

జిల్లాలవ.ధస్థ్రన.న్న పుదుకోట సంస్థా రాధిఫుండు కళ్ళ లు అతండు పల్లవ 

రాజుల వంశమున బుఖ్రితినసి చెప్పుకొనుచున్నాంయ తన వూర్వికుల 

మార్లములను దష్భిజించి |. యాతండు తిరుచినాపట్లీ క లెక్టరుగారి సలవో 

ప్రకారము ప్రభుత్వమునేయు. నిప్పటిరాజుల తరగతిలో జేరి 
యున్నాండు ష్ 

ఈ పుటయొక్క అథోజ్ఞాసిళయం దిట్లు వ్రాసియున్నాయ 
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“సంవూర్థస్థానిక (10021) జ్ఞానముతో వ్రాయు శ్రీని వాసఅయ్యం 
గారి సం! పల్ల వులు అనై లేషియా వా_స్తవ్యులగు న్ని 

టోలతోడను, తదనంతరమున వచ్చిన మజియొక సంకీర్ల జాతితోడను 
గలనీన నాగజాతికి సంబంధించినవారు, వారి పురాతన “నివాసస్థలము 

తొండమండలము (మదరాసు చుట్టునున్న జిల్లాలసమాావహాము), తంజూ 

వూరు, తిరుచినాపచ్లెలు తరువాత సంకలితము నేయంబడినవి తత్రగుణ 
సంపన్న ముగు పల్లె లేక కురుంబజాతివారినుండి పల్లవసై నము గూర్చబడె 

డిడి మువ్వురు తమిళ రాజులకును వల్లన రాజులకును వంశ పారంపర్థి 

శ త్రు త్ఫముండెను దథీణదేశమున పల్లవులు దేశములోనికి బొచ్చు 

ఫొనివచ్చిన యన్యులుగం వరిగణింపంబడిరి, కావున తమిళ భాషలో పల్లవ 

శబ్దమునకు దొంగయను నర్థము గలిగివది, చోళ పాండ్య దచేశములయందు 

నివాసస్టానము 'లేర్చజ మొన్న వల్లవ్రులు కళ్లరులు అనగా దొంగలని 

చేర్కొ_నంబడిరి, వీరందటును నాగజాతికి సంబంధించిన వారని చెప్పుట 

'క్రీసం దేవామును లేదు ” 

“ఆవాక్యములు గ్రంథములోని (Text) యభిప్రాయమును బల 

పజచుచున్నవి ఇవి (అభిప్రాయములు) కొన్ని సంవత్స ములకు ముం 

దేర్చడినవిలో 

పల్లవులు వళ్చిమోత్సర దిగ్భాగమునుండి పొందూస్థానమును 

బొచ్చి దఖీణమునకు వచ్చి కాంచీఫుర ప్రాంతములయందు శాశ్థగత్ర 

నివాసస్థలముల నిర్శ్మించుకొన్న పారళీకు లనుమతమును న్మీత్తుగారు నిర 
సీంచినది ఖాగుగనే యున్నది శకాన్కి వారు కోళ్లరులన్కి కురుంబులని 

ప్రానీన వ్రాత శీవియు నాథారను గానరాదు క్రళ్ల జాతు ద్భవ్రడగు 

వుదుకోట సంస్థానాధిపతి తాను పల్లవవంళజుండనని చెప్పుకొనుటయే 
దీనికి వారుచూవిన పృమాణను, వా_స్తవముగ పుదుకోటరాజు కళ్ల 



జూత్యుదృవుండా! అవుననుకొన్నను ఆతడు తాను వల్లవుండనని చెప్పు 

కొనుట చే పల్లవులును కళ్ళరులును జశ జూతివారను సీధ్రా౭ంతము సరియై 

నదా? గొల్లవాండ్ర ండటును కౌను యాదవుల నునుచున్నారు చతుర్ధ 

కుబజులగు కాకతీయ రాజులును దమవంశనును ఇయ్యోకున కంటగట్టిరిం 

ఉంతవమా త్రము చే వీరందలును మృత్రియులగు యాదవులును ఇత్త్వూకు 

లును నగుదు రా! లేక యాదవులును గొల్ల వాండ్రును నొక్క లేనని సిద్ధాం 
తమునేయుట సరియా? కానన ఫవుదుకోట రాజు తాను పల్ల వవంశజుడ 

నని వెప్పుమాటయే కారణముగాజూపుచు వల్లవులును కళ్ళరులు నొక్క 
రేయిని సిద్ధాంతీకరించు వాదచుం నిలువజాలదు, ఇక శ్రీని వాసయ్యం గారి 

వాక్యములు న్నీ త్తుగారినీద్ధాంతము నెంతఎటకు బలవటిచునో చూతము, 

మువ్వురు తమిళ రాజులకును బల్గవ రాజులకును వంళ పారంవర్యమగు వైర 

ముండుట , వల్లవళబ్దమునకు దమిళ దేశమున దొంగయను నర్థము గల్పిం 

చుట, వీనినిబట్టిమాడ స్మిత్ శ్రీ వాసయ్యుంగా ర్లనుకొనురీతిని వల్లవులు 
దమిభులుగారను నూహపొడముచున్నది, వీ “న్య దేశమునుండి ద్రావిడ 

మందు బ్రవేశించిన వారగుట చేత నే తమిళ రాజులకును వీరికిని భాశ్ళత 

వైరము గట్టుటకు గారణము తక్కారణముననే పల్లవళబ్దమ.నకు చోరు 
లను నర్ధమును ఆటివవారు గల్పించుకొనిరి 

నీంహళమునకును పిందూదేశమునకును వభ్యనున్న జూఫ్నా 

ద్వీపకల్ప వా_స్తవ్యులగు మొదలియారు రసనాయగముగారు పల్లవుల 

జన్మస్థానము జాఫ్నాయని యొక క్రొ _త్తవాదమును బయటవెట్టిరి, వీరి 

వాదమున కాథారము “మశ మేక లై" యను నజివకానర్థిము, ఈ గృంథ 

మున కరికాలుని మరణావంతరము అతనివుత్రుండు కిల్లి యను వా(డు, 

ఉరయూరునందు రాజ్యము చేసినట్లు నర్జింపంబడినది అతని తమ్ముడగు 

బ్రళంకిల్లి లేక ఇళంకో యనువాండు కంచియందుండెను అతని పిమ్మట 
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కిల్ళికి నాగకన్యవల్లయిట్టిన తొండమూళా ఇళంలిరయళ౯ొ అనువాండు కంచీ 

రాజస్టమున క భిషి క్తుండాయెను, తొ ండనూళ౯ ఇళంతిరియనను నతడు 

కిళ్ళికిని మణి పల్లవపు నాగరాజ, వశ్రై వానుని కుమా_రెయగు వీలివళ 
కును బుట్టిన కుమూరుండు, మణివల్హవనునుండి సపూూవోరునకు వచ్చు 

నూర్షమున నావపగులుటచేత నాతడు సము దృమున గొట్టుకొనిపోయె 

నుః గాని యాతడు దొండైతీవలయందు దగుల్కొని యొడ్డునకు గొట్టు 

ఖొనివచ్చెను; తత్కారణమున నాతేనికి తొొండమా౯ రళభంతిరయ 

ననియ్క తొండ్రైమాననియు్యుు సముద్రమునుండి తీరమునకు గొట్టుకొని 
వచ్చుటచే తీరయళ౯ అనియు వేర్లు వచ్చినవి. తొండమండలమను చోళ 
మండలమునుండి వేచ్చరువంబడి ఇఇళోంతిరయను కాతని తం డి చే నొసంగం 

బడెను ఆతనికి కంచి గాజథాని తొండమండలమును స్వతం త్ర ముగ 

నేలిన రాజులలో నాతండే ప్రథముడు వాని వంశమునకే వల్లన 
వంశమని వేరు 

ఇశంతరయుని నాగమాత యాతని తండ్రికంటె వీంవకులజూ రా 

లగుటచే నాతనివంళను సితృశంళ ము "వేరంగాక వమాతృజన్న భామియగు 

మణీపనల్ధవము వేర 'వేర్కొనంబడెను; మణి. ల్లన మే జూఫ్నాయని సీద్దాంతీక 

రింపథయిడినది, అప్పుడది యొకద్యీవముగనుండెను హిందు దేశమునుండి 

పోవ్రువారలకది లంకాద్వీపవు శాఖవ లె గాన్పించియుండును. కావున 

దానికీ పల్లవముని పేరువచ్చెను, సల్లవళబ్దమున కజివములో రెమ్మయని 
యర్థము మణిపల్లవమను మూట వ.ణి మేకలయందు మాత్రము గాన్నిం 

చుచున్నది ఇంతకు వూర్య్వమున్న వేరు నుణిపురము, "గుల కునికిసళ్ట్ర 

నాగరాజుల యేలుబడి యందుండుటచే దానిని సీంహళ ద్యీపవా_స్త 

వుక్రిలు మణినాగ ద్వీపమందురు తమకు శెమ్మవశె గాన్పించుట చే, వల్లవ 
మను వేరు *'నణి యను నువసర్లకు నజనవారిచే సంకిలితము నేయబడి 
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నడి కడవటి వల్లవరాజులు బు'థ్యాంకుర, నయాంకుర, తరణాంకుర, లలి 

తాంకుర యని సంప్కృతమున రెమ్షయను నర్భముగల 'అంకురి శచ్దాం 

తములగు బిరుదులను ధరించిరి, “మి యని పల్లవ శబ్దమునకు సమా 

నార్థముగల “పోతు అను నజివవూటను నొకబిరకుదుగా ధరించిరి, ఇందో 

వల్ల వారు తమ వంశోత్ప త్తిస్థానమును జ్ఞ పియందుంచుకొని ఆయర్థము 
నిచ్చు బిరుదులను ధరించిరని కెలియవచ్చుచున్న దడి, పల్లవ రాజులచే ధరింప 

బడిన “పోత రాయరిను బిరుదు పల్లవళబ్ద సమానార్థక మును, రెమ్మ యను 

సర్థముగల “పోతు అను నజివ మాటనుండి పుట్టినదే * 

Indian Antiquary XLVI 

ఈవాదము వింతయైనది న్మీత్తుగారు పల్లవు లజవ దేశ వా_స్తవ్యు 

లుగ నుందురన, రసనాయగము గారు వారిని జాఫ్నా దీషపకల్పుములోని 

తమ గృహఫవురోభాగమునశే లాగిరి, ముణిపల్లవ ద్వీపమున కావేరు 

వచ్చిన విధమును వివరించు సందర్భమున సీంవాళమునకు (హిందూ దేశ 

మునుండిి బోవు తమిళుల కది లంకాద్వీవవు శెమ్మవ తె గన్పించుట చ్చే 

మణియను నుషసర్లకు రెమ్మయని సభావషయం దర్భముగల పల్లవ శబ్దము 

నతికించుట చే మణివల్లగనామ మేర్చడెనని చెప్పిరి, వృత మ.న కంటు 

కొనిగదా రెమ్మ యుండవలయును? శ్రప్పటివలె వూర్వ కాలమునగూడ 

జాఫ్నా దీషిపకల్ప మై ుండిన రసనాయగము గారి వాదమున కనుకూల 

ముగ నుండియుండును “ఆశాలమున అది యొక ద్వీపము” ఆని వారే 

యొప్పుకోనియుశ్నారు కావున సీంహళ దేశమునకు బోన్రవారి కది 

రెమ్మవలి గాన్నించుటయు తత్మా_రణమున నణివలు దానికీ వ్వభాష 

యందు శెమ్వయను నగ్గముగల పలవమను వేరిడుటయు నసంభ నములు, 

ఇంకొకమాట పల్లవ, పోతళబ్దములు రెండును సంస్కృతములే రసనా 

యగముగా రనుకొన్నట్టు అజనమాటలుగావు, శావున అఆన లీనవూట 
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లను వాడిరనుట సముంజసముగాదు, మణి మేకల యందలి కథకును వల్ల 

వోత్ప త్తి వ్ర కారమునకును నేవంఒంధమును లేదని నాతలంపు ఈసంద 

ర్భృముంవ ెరండుప్రళ్నల నడుగవ౭నీయున్నది (౧) తొండమాళా ఇళంది 

రియకా కిల్ళికుమారుడు గదా తద్య్వ-ళజులగు పల్లవ్రల కే వరికిని అతివ 

వేర్లు లేక పోవు కుట్లు? చూడుడు? నిడుముడి కిళ్ళి ,కిల్ళి,ఖొ చ్చెంగకా ఇళం 

కిళ్ళి, ఇత్యాది చోళనాముములను ' నికుమాోకా నిక కొజెలియకొ, 

బ్రత్యాది పాండ్య శామములును, ని డకొ చరక, చెంకుడ్డు వాక్ ఇత్యాది 

చేర శామములును వల్లవవంళమును గాలించి మూచివను కల్కె_మున్నకై న 

గాన్పింపవ్రు బల్లవు లజవలైన యిది యెట్లు సంభవించును? (౨) తోండ 

మండ లను ఆం ధ్ర ా జ్యుమున జేరి ుుండెంగ కా? ఆంధ్ర గాజ్యాంతేమ.న 

సానుండులగు నాగ రాజు లేగ దా తొండఒ.ం0డలమున స్వతంత్రు లై నది 1 

నాగకన్య కా సంబంధము చెతగ దా వల్లవు + కీ రాజకి రమువచ్చివది? అక్సై న 
కిల్ళీయను చోళ -జునొది స్వాథీ* మె యుండు కుట్టు? దానిపై నాతండు 

ద్ర థముముని నిజనో రుని ప్రతినిధిగ నేయుకొటు ? తదనంతేరదు నాగ 

కనస్థ్రవల్ల దనకుద్బవి చిన తొ,డమాకా ఇళ :తిరయక్ను రాజును 

నేయుజుట్లు ? చోళు లీదేశము నెప్పు డె ్యరికడనుండి గెల్చి సంపాదిం 
చిం? ఈ ప్రశ్నల కన్నిటికిని తృ వ్రికరముంగు సమాథానము లీయ్యక 

పల్లవు €ఆిఎంలన వాదముసు నిలుపుట" సాధర్థిమగునా?! శాకుజూడ వల్లవు 

ఒతివబుకౌ రశవారివా మే సవాంజనముగనున్న ఏ ఇట్టి వాడమును 

బ్రిథ కుమున |బ్రతిపాదించినవారు చిలుకూరి వీ“భద్ర రావుగారు తొండ 

మండలమునకు వీరిచే గల్పింపంబడిన న్యుశ్నే త్తి రననాయగముగారి 

న్రక్ణిత్నె త్తి సవ.ంజసముగ నున్నది రసాయగనుగారి మతాను 

సార నము తొ "ండై యను ఇతఎయంద దగ లొని, చోళ రాజగు కిళ్ళి కిని 

నాగకనష్టికశ ను బుచ్చన కువరారుండుు కడలిదరికి గొట్టుకొనివచ్చుటచే 



౨ వల్ల వ్రు లెవ్చరు 49 

నాతనికి తొండమూానను చేరు: చెను, తో"ండమాకా రాజర్థిము నేలిన 

విషయముగుటచే నాతయేలిన రాజ్యమునకు తోండమండలమను నామము 

గలైను, తొ ండమండల “"*దుమున కర్ణము ంనెప్పుటకీట్లు కట్టుకథయొక టి 

జ్ర ఉవవాటి గల్సీంచుకొనవలనీ వచ్చినది వీరభ ద్ర, రావుగారిట్లను 

మన్నారు “తొండ మండల మనునది డండకనాడు యొక్క రూపాంతర 

ముగ గన్పట్టుచున్న ది, దండక నాడనునది, నండ్ కారణర్థి మను సంస్కృతే 

పదము నుండి యేర్పడినవిగం గన్నట్టుచున్నడి” (ఆం చ వూ, యు, 
పుట ౨౦౩) 

వల్లవోత్స త్లినీనార్చి నొచిట్లు బాయ చున్నారు, 

“కీ కలు కృష్ణా గోనాగలకు నదుమ వే_గిజేళమునంయంగాన్సి మణ్ 

యొక భాగమునం గాని యా ౯ద్రదెళముం నేర్పడిన యొక కెగయనుట 
వా_స్టవము, రెండవళతొబ్బన. న వల్లవగ జు లాంధ్ర, దేశమును ఖాలించు 

చుండిరని వారిశాసనముల వెనోళ్ల ఘోషించుచున్న ఏ, ఈవివష యమును 

జరిత, కారులండటును నంగీక దించి చియుశ్నా గు ఈతెగ యె్చేర్పడినడను 

బవ ములో మాత్రము చ చరి త్ర కారుడు భి శ్వా భిప్రాయు లై యున్నారు, 

పల్లవులు దారిదో డి కాండ్ర తెగయనుట కింకెన్కు వన్లావ్రలు పల్లవు 

లయిరని యూహింన టశే హేతువు లెక్కు గం గానవచ్చుచున్న వి, = స 

క క్కళాలము న నే పవ్హావ్రలకో శకనులకో సంబంధించిన తత్ర, 

పులు సురా ప్రః వమూాళవచేశము: ను వశీ ము వేసుకొని క న 

మన విదివట శతెలిఫీ4నియ. ంటీమి, ఈకాలముననే యాంధ్ర జేశయును 

బొచ్చి యవనళగ ఎన్లూ వాదు. కల్లో లముశు బుట్టి-చిరనియు, ఆంధ్రుల 

స్వాధీసమందుండిన మవో గా వ్ర చేళి సురా ష్ట్ర మ్మాత్సవుల చే జంం౧న6 

బడి యా క్ర్రమిం వబ ఏనదబళాజం జెలసకళొనియింటిమి, "రెండవ శ తాబ్బ 

3 
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ప్రారంభమునం దనంగా ౧౩ ౦-డవ సంవత్సర ప్రాంతమున గోతమిపుత్ర 
శాతకద్ద్ణడను నాం ధ్ర రాజు యవనళకపన్లా వాదుల నోడించి సురా ప్ర 

తా క్రవుడగు న్ ఉటఉనవాపాను వంశమును నిరూ లము జేసీ తన 

పూర్వుల. కోల్పోయిన రాజక్ట్రమును మరల సంపాదించుటయె గాక 
శాత్రవ భూములను వాడ నా క్రమం చెననికూడ డెలిసీకొనియుంటీమి 

అంక్పఃబూర్య్వ మూం ధ్ర చేళము సకువచ్చి. .. విశేషముగా మార్చు. 

జెందియుండిన హు పహ్హా వాధూంం జేశథ.న సీ న్్ కనివాసము "లేర్పజచు 

కొని దేకాబాూ” మకాణా ఎల నవలంవింం దేశీయులతో నంబంధ 

బాంధ-క్థిమ.. నెజప్పుచుం గక ణా జేశీ చ. ఒలోగలనీషోయి వల్ల 

వు ౬నుతెగగా శెక్ప3ర.. , వీరు మొంట నిఎసీం విక ప్ర జేశము పల్లవ 

నాడైనదియు ఎడియె యిప్పూవ. వలా డేనువేవ6 బిలుక బడ చున్న డని 

యును గూడ దెలిసిగొనియుంటిము =... +... కాబటి వీనినన్నిటిని పరిశీ 

లించి చూచినపుడు వభ్థాన్సల దేశాజార మళాజారను ల నవలంబించి 

దేశీయశానుము* జే దరించ నల్లన్రలై మూంధు9లకు తాత్రన్రలిప నూడి 
గములు సల్వ్బా దుండి క జా నేవాధ్యతులు*ను, మంత్రులుగను 

నేర్చడి కల మూక లలో సంజంశ 'బొంధవ్యములను నెజపుచు 

వథాన గాజకుటుంబ ము. ఎ .హీనమై ౯ ఇష్ట భారమును నీరర్టహాంపం 

జాలని శాఒమున వ్యతంత్రు, తె సస్టత: త్ర త్ర హాజిక్ట మల య 

యవాహింనందగీయున్న ది, న్య చేశవుంను స్వ తనును  మజచిపోయి 

హిందదూమళమునుబూగ హొందకానా ముల బెట్టుకొని వస్థివహారిం 

చుచు బవాుంకాంము పెట నాంధ్ర టెల్ ఎ నకు గచ్చ్సి “న్లా క్రోమథర్మసు 

లంతీగాం బౌటీం యశ ళా, మున నో కళ శా'బ్దమువటుకు సాంధు)ల 

వడును నిషనీంమ చుండి వుంబంద వౌంథ్ధ గ్గ . ఎణన్సమండదిన సాం 

ధురలుగాం గాం చుజీ యెవర్ణిరుగా బరిగణింవంబడువ లనీనది? “ఆంధులనక 



hy వల వు లెవ్వరు sy 

తప్పదు: (ద్రావిడ దేశమునందిలి కాంచీవురమును జయించి పరిపాలించినదీ 
యాం శ్ర వల్లవ్పలు గాని వహ్హూవులు గారు, కాంచీప్రరమందు కట్టక డపట స్టేర 

ముగా నిలిచిపోయినది ఆంధ్ర, వల్లివుంలో నొకళాఖటారు మాత్రమే 

గాని కొందటు తలంచునట్లు నల్లవు-౧ంవలు కారు” ఆం, చ్క వూ 

యు, పుటలు ౨౦ == ౨0౦౯ 

వట్టి యభిప్రాయఎ నే దుశ్రే గారు వ్య క్షపజిచియుశ్నారు 

(౧) “ఆంధ్ర సామ్రాజ్యం మవోరథు ను బిరుదులుగల సామం 

తులచే నేలబడుచుండెను సాములను శాజింము జాతివారలగుటచే 

వీరు నాగులను వేరం బిల వబడర, 

(౨) రెండు తెరచావలుగల యోడయొంక్క ప్రతిమను ముద్రిం 

చిన నాణెములు మద ౫*సు కడలూపమథతీర ప్రాంతములయందు 

మాత్ర మే దొరకినవం అం కంచి రాజధాని గాగల తొం..:వమండలఫు నాకో 

ముల విన్న్వై “రీషయ హా! నును సం ౪ ముద్రింవంబడీయు wy 

వని లా రాప్ఐక్ గారు వెవ్వువ్య్న్నాగు ఉజ్జము సంజ్ఞ సాత వాహాన 

వంశమును ఘూచించుచుల్నది తెవున ఏ ఒకెస్టుయు కొంచీప్రురమునందు 

రాజకి ను జేసీరి త్తంక న్యు కాతవానాన వంశొప్రు కడవటిరాజగు పులు 

మావిశాసవమువల్ల స్కంద నాగుండ+3 సామంత రాజూతనికి మవానేనా 

నియై యుండెనని తెలిస ొ నుచుగ్నాము కానన కాత --హనుల యంత 

కాలమున నాగులు ఉచ్చస్థీతియందుం3ి ) ఏట శేసం దేవామును లేదు, 
(2) నాగకులులగు *చుటు వంశొసుయు కొతవావాళుల యనంతే 

రము ప్రభుత్వము జేసీన రాజసటుంబముఎదో పొక్క. గానకి సంబంధించిన 

వారు. 

(రో) నాగజాతివాంగు భుటుం 3ళస్టు పచీ: పల్గవ రాజుల 

సనుశాలీనులగుట నిజము, 



క్రీడ చరికృరచన 

09) నాగకులులగు చుటుకాజొల కీమటు వల్ణవులు రాజస్టమును 

పాలించిరనుట నిక్కను 
(౬) వేలూర్పాళియకుంము దొరకిన పల్లవ తామ్ర,కాసనమున 

వంశ పారంపర్థిముగ వల్లవకుటుంబ ఎన బ్రతీతియందున్న వంశచగి త్రము 
(శ్లో ౩ మొదలు ౨౨ “అప్సు వర్ణింపబడియున్న ఏ అచ్చట, పల్లవ 

వే షన్ న వంశమున రాష్ట మేలినవారిల్ బ్రథముండు త ద్రాజ్ట చిహ్నములనన్ని 

టిని సర్ప రాజాయొక్క. కుమా రైను (నాగవంళజుండగు రాజుకూతురనుట 

స్పష్టము) వివాహ గూ+డుట చె పొందినట్లు చెప్పబడియున్నది (శాస శో 
సాం ని ప ౧౯౨౦-౨౧ జి, ఓ, పన్సీక్ జూలై ౨రభా,౨ పుట ౬౧), 

(౭) నాచే విరచితమగు “వల్లవ్రులు” (పాండిచ్చేరి ౧౯౧౭) అను 

గ్ర ంథమున  వి_స్తరింవంబడన వాదమునే యిచ్చటను అనుసరించు 

చున్నాను, “మిక్కిలి యాం ప్రాచీనులు ఎల్లవ్రలు రాజులుగారు, వారు 

దాజీ ణాక్యు మను గారు, బారి వంశజుండొవ్పండు దతీణదేళవ్ళ రాచ 

కనష్ట్రగ నొక్క లెను వెండా, *న్తూలమున చానేంఎజూాయకులో (వల్ల 

వులు వు, ౨౩) గేర్టారు తిలాశాపంము ౨ జెక్కీంచిన కాలమున, పళ్చిమ 

శూ త్ర పరాజులు అపరాంతమున రాజస్ట్ర- ఎ నేయుచుండిరి అప్పుడు 

వవ్హావుడొక్క.(డు వారికడ బ్ర భాస సుండెను, చుటునాగులు అవ 

రాంతేమున వ్ర భుతేళ్ణిముం జేవీనకాలనున (స్క౦ట నాగునితభ్లి యెక్క 

కా న్ఫేరికాననము. లూడగ్సుగారి వట్టిః నె ౧౦౨౧ రు పన్లావ్రలు వారి 

జబూరుగున నుండిరి, ఒక పవూవకుమారుండు (prince) శివస్మ_రద నాగ 

శాతకర్ణి రాజుయొక్క... కుమా_ర్తె ఈ వ్యాహనువేసుకొల్కి కంచి రాజ్య 

మును బడ నెను, 

“వల్లవోత్స త్తి విమయవఎ శుగార్నిన నానాదబము సంగ హముగ 

సిదియే, = దక్కను వూర్యచరిర్రముః వుం లో౨౮ః 



కాబట్టి కే మకాొనుసారక్యు వవ్లావుం డొక్కండు నాగ కాజు 

కువూ నెను బరిణయ మై శనూలమున గాంచీవుర రాజ్యమునుబడసీ 

యచ్చట పల్లవవంశమును స్టాపించెను. కాని దీనికొక యా మేపణ 
కలదు శినస్కంద నాగ ళాత.ర్లుని కూతురు వన్లాన కుమూరుండో "కండు 

దాషావామై, తన్తూలమ. న గాంచీపురమున ఛాజక్ఞమును బొందెననుట 
కాథారములేదు పల్లవకుమూరుండు నాగకుచూరి నుద్యావాము జేనీ 
కొని రాజస్ట్రప్రా స్తే నందినీ కాసనమిాలు జెవ్చు చున్నవి , కాని వఫ్హావుల 

నెచ్చటను బేర్కొనిరైన నుండ లేము, ల్లవులును బన్లావులును నొక్కే 

యనుట శేమియు నిదశకానము లేదు వారు భిన్న జాతులవారు, కాన్సన 

పజ్లావు డొక్కండు నాగకుమారిని పరిణయమై తన్తూలమున గాంచీ 

పుర రాజ్యమును బడనెంనుట నిశాథారమై” వ్రాత కావున దుబ్ర 

వాదము నింవజాలదు, 

ఇట్టి వాదము వచ్చునని యూహించి దు'జ్రే దక్కను వూర్వచరిత్ర, 

యందే దానీకేట్లు సవము*థానము జేవ్పీయున్నా డు 

“ బాలన్రియొక్క సుప్ర నీద్ధ నానీక శిలా శాసన మను గూర్చిచర్చించు 

సందర్భమున, గౌతమిాపుత్రుండు పల్ల వులను శ్ర శృ ౭౮ లో బరా 

భూతులంగావించెననీ వచించితిమి, (ఏవీ ఇండి సం,౮ వేం నె౨రు 

బంకి ౨) చుజీయు, శ్రీః శ, ౧౫౦వ సంవత్సరమున రుద్ర దాముని 

మం శ్రీ సువిశాఖుడనువాడు పన్లావుండనీ గిర్భారుకాసనమువల్ల దెలుసు 

కోనుచున్నాను (జునగడ్ శాసనము: ఎపీ పండి సం ౮ పుట 38 

న్లేట్ లో ౧౯-వ పం_క్రి, ఈరీతిగ క్రీ క ౭౮లో “పల్లవీ యని 

వ్రాయబడినమాట, క్రీ శ ౧౫౦ లో *వహ్హవి యని వ్రాయబడెను 

గిర్దారుకాసమునః జూచితిపేని .ంజోలోని “ప్లా! యను సంయుక్రా 

తరము గల్లి యను నషగమును శోలియుండుటను గనుగొందుము, ఇంతే 



రీశ్మీ చరి కృరచశ 

శాక, ప్రాకృతభావలో (వ్రాయబడిన మైదవోలు శాసనములో నీయతేర 

సనుస్ఫ సులభముగ విశదీకరింపంబడియున్న ది దానియందు “పల్లవి యని 

వ్రాయబడియున్నది, ఇది వల్లవశేబ్దమునకు సమాన మైనది వలన ప్రాకృత 

మున వాల్లుల కెప్పుడును ద్వి త్తమురాదు, పహీరవాడగల్లి శాసనము ప్రాకృ 
తమున విరచితమైనను, ఆందు వల్లవశేబ్రము ద్వి త్త పసహితముగ వ్రాయ 

బడి యున్నది, తదనంతరము కాననిములభాష సంస్కృత మైనపుడు, 
“పల్లవి శబమునకు *లెమి యను నర్గము గల్పించుకొనవచ్చును నాను 

ణు ® జాలీ థు 
జం? గ్ ముల వఐక్యతవల్ల ప్రాచీనులగు కంచి రాజులు రుద్ర దాముని మంత్రి సంతతి 

వారే ననుదలంపు కలుగుచున్నది,” ద వూ చ, పుట ౨-౬, 

దుభ్రేగారి వాదనునకును వీరభ ద్ర రావుగారి వాదనునకును 

జాలమైత్రిగలదు ఇద్ధరును పన్లావులే కాల్టక్రమనున చేశీయులతో 
గలన్కీ వారివేవ భాషలను నుకాచారములను నంగీకరించి పల్లవులై రను 
నభిప్రాయమురు వ్య క్రవజచిరి వీరభ ద్ర రావుగారు పల్లవ లాంధ్బులని 

నొక్కి, చెప్పిరి దుజ్రేయత్టి యభిప్రాయనును వష్థక్తపజఅచి చెప్పలేదు 

ఆంతే పల్లవ లాంధు? లే యని వీరు “పల్లవ్రలు” అను తను గ్రంథము 

నందు జెప్పియున్నారు 

“సింవావిన్లు, మెహీం ద్ర వర్మ ల వూకులు కలుగు దేశనున 

నివసీంచుచుండిరని మనము సిద్ధాంతీకరింసవలనీయున్న దీ “మహేంద్ర 

వర్మకు తెలుంగు వేన్గండుటకు: గారణము, ఆతండుగాని మతని తండ్రి 

గాని తెలుంగు దేశమున రాజ్యమునేయుట యేరని నమ్ముచున్నాను *” 

“పెక్కు_శ కాబ్బ్దములవణికున్కు అనేక తరముల వల్లవరాజులు 
గృఫ్లానదీ తీరమందలి గుంటూరు మండలమునందును, నెల్లూరునుండ 

లనునందును రాజ్యము జేనీరి "పల్లవులు పుటలు 3౧-౩౩ 



౨ వల్లవు లెవ్వరు శ్రీ 

ఇత్యాదివాకములవల్ల దుచ్రేగారి యభిప్రాయమున పల్లవరాజు 

లాంధ్రులేనని విశదమగు చున్న ది, 
డాక్టరు కృష్ణస్వామి అయ్యంగారలు ప్రాచీన పల్లవులు అంధ్రు లే 

యని యొప్పుకొనుచున్నారు, “పల్లవులు? అను గృంథమునందు వీరిట్లు 

నుడువ్రచున్నారు “మనకు లభ ఫ్టపడిన నిడర్శనములు, వారు (పల్లవులు) 

ఆంధులలో  నొక్క_నంశోమువారనియును, ఒకవేళ సాతవావానుల 

సాంబంధికులుగనో, తద్వంకజులుగనో, యుందురనియును చెలుఫు 

చున్నవి ” అయినను కృష్ణప్వామి అయ్యం గారికిని దుజ్రే వీరభ ద్ర రావుల 

కును కొంత యభిస్రాయ ఖేదను గలదు, దుభ్రే, మొదలగు వారనుకొను 

నట్లు పన్లావుల వంళజు లే పల్లవ్రతైరని వీరు నమ్మరు పన్లావులును వల్లను 

లును వెర్వేదజాతులవారని నిరూపించుటకు వీరు క్రొ తృసాత్యుమును 
జూపిరి 

కక శీ శ తొమ్మిదవ శో తాబ్దాంతమునను, పదియవ శో తాశ్టారంభ 

ముననుు గార్భర రాజులగు మెహీం ద్య పాల నుహీపాలుర యాస్థాన 

మున రాజ శేఖరుఃడను కవియుండెను దత్షీణదేళమున పల్లవుల రాజ్య 

మంతరించుచుండిన సమయమదియే ఆతడు భువనకోశమను భూగోళ 

శాస్త్ర గ్రంథమును రచించెను తన కావ్యమోమాంసలోని ౧౭-వ 

అథ్యాయమున విషయ మెక్కువగ దెలినీకొనగోరువా రాగృంథమును 

బశించనలయునని ఛచెప్పియుగ్నాండు ఈకడపటి గ్ ంథమున నాతండు 

హపాందూ దేశము నైదుఖాగములుగ విభజించి యొహ్కొ-క్క భాగమున 

కును సంబంధించిన నదులను, పట్టణములను జేర్కొనియున్నాండు. అతం 

డాయ థధ్యాయమున, మూపహిపష్మతీఫురమునకు గ్వీందిభాగమున వి_స్తరించు 

దతీణాపథములేక డతీణచేశము. పల్లవులదనియ్యుు ఉత్తరావథమునం 

బృథూదకమునకు బైభాగము వన్లావులదనియు నిర్ధయింంచియున్నాండు 



ఫ్ చరి కృరచశ 

“పృథూదకి మనుజేరు తరచుగా నీంధునదిదైయుండును పహ్లావులు, 

వారాణ కాంభోజ పాహ్లాకాదులనో జేర్చబడియున్నారు, కావున పలు 
దేశముల గ్రమ్మరి యనేక విషయములను-సంస్కృత విద్య భివృద్ధిని 

గవార్చినవే యై టు రాజశేఖరుని యభిప్రాయమున, పంల 

పహ్లావులును వెవ్వేరు జాతుల వారనియు, అందరు దాతీ.ణాత్యులని 

యి, మజీయొకరు సీంధునది శావలియొద్దుననున్న సరిహద్దు దేళవాసు 

లనియు దెలీయుచున్నది రాజ కేఖరుం డర్యాచీనుండనుటకు సం చేహాము 

లేదు. అయినను తనకాలమున్క వహ్హావులు వేరు వల్లవులువేరని' జన 

సామాన్యము విశ్ళనీంచుచున్న విషయమును వరి క్షపజచియున్నా డు క్ట 
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ఇట్లు కృష్ణసా్టమి ఆయ్య గారలు దొభ్రే, వీరభ ద్రరావ్రల వాద 

మును ఫూర్యపతము గావించిరి, తచ్చిష్ట కోటిలో జేంనవారగు సీ 

యన్ శ్రీనివాసాచార్యులు గారు తమ గురువుల వారావాదమును 

విధ్గింసము జేసీరని నమ్థుచున్నారు (వల్లవులు పుట ౭) ఇది వాస్తవమా 

యను విషయమును మనము బరిశీలింవవలయును, కా జశేఖరుని సాత్ 
ము విక్నాసార్హ్హ మే, అతండు శ శ ౧౦-వ శతా బ్రారంభ ముననుండిన 

వాడు ఆకాలమున జనస్రామాన్యము విశ్ళసించుచున్న విషయమునే 
యాతడు వ్య _క్షపజిచెనని గుయక్లింగారలే యొప్పుకొనియున్నారు 

గదా! పల్లవులు భరతఖండమున క్రీ క వృథమశ తాబ్ధమున శోకనులతో 

బ్ర వేశించిరనియు, ఆప్పటినుండి వా రాంధు9లకో జోరాండుచు దుడ 

i ధ్రరాష్ట్రనున స్థి సీరనివాసముల చేర్పు మపొని యచ్చటనే నిలిచి 

పోయరని శాసనములు బబ్బు.చున్ని ఒక్దా శ్ర. రాజ శేఖరునికి 
బూరమెప్పుడో వహ్లావుణలో నొక కెః = రు చీ నంధునవ దాటి 

యచ్చటినుండి దథ్రీ ణాపథమునకునచ్చి పల్లవ్రులుగ మారియురడవ చచ్చును, 



౨ వల్బృవు లెవ్వరు ఫ్ర? 

సీంధుసవి కావలనున్న వహ్హావ్రలవేరనే రాజశేఖరుని కాలను వఆకును 
నొండియాండ నచ్చునా, ఆట్టయిన ర జకేఖరుని కాలమున వవ్ల్హావు లు 

రమునను పల్లవులు దత్రీణమునను నుండవచ్చును, వెపష్యేరుజనులుగ వరిగ 
ణింపంబడి యుండవచ్చును, ఇ్రండసంగతే మేమియు బేదు శబ్బకాన్త చవ, కౌ 

రను వన్లావ పల్లవశేబ్దము లొక్క కేనని అయ్యంగార లొప్పుకొనియే 

యున్నారు, ఇంక వవ్లావులు.ను వల్లవ్రలును ఒక్క జాతివార లేలకారాదు? 
కావ్రన కృష్ణ స్వావిం ఆయ్యంగార్ల వాదను నిలువదు, ఇ్రప్పటికి మనకున్న 

చరొత్రజ్ఞానానుపారము, శ్రీ, వీరభద్ర రావు ప్రభృతులు జెప్పునట్లు వన్లా 
వులే కాలక్రమమున పల్లవులై రను వాదము సరియైనదని యొప్పుళొన 
నలనీ యున్న ది, * 

పల్లవుల యంత్ప త్తినినార్చి యిటీవల కొంతవరిశోధన జరిగినది 
క్రీ జే 'డాక్ట్ర ర నీ మూనాతు మారు తమ పల్లవ రాజ పొలనావి శాన మను 

గ్రంథమునందు పల్లవ్రులును ౩ వ్లావులును నొక్క_ రే యను వాదమును 

బలః అిచుటకు బ్రయత్నము జేసిరి, పూ బే గారు చూవిన యాథారముల 

కంకు నీమె యా థారనములు బలవ త్తర మైనవి కావు, వల్లవ శాసనము 

లను దతీణఇండియా శాసనాః లియ.0దు పంద్రైండవ సంపుటముగ బ్ర 

టించిన (శ్రీవ, వెంకటసుబ్బమయ్యురు గా రొ నూతనాంళనును వెలిబుచ్చిరి, 
“జాంచీప్రరవ ౦దలి వెకంళ వెరమాళ్ల కోవెలలోని గంజారముల 

శ్రీరది విశదీకరణ శాసన లేశములయం దోొక్క_దానియందు తజుజ్జిగొణ్జ 

పోళరను నతండొక గండారమును హి”ణ్టవర్థమవో రాజునకుం జూ 

ప్రచు “ఇది యేనుంగ తలకాదు, మోకుమారునియొక్క. మకుటము అని 

చెవ్యుచున్నట్లున 2, ఈకాసనభాగము పల్లవరాజుల మకుటము యేను 

తలవంటి యాక్ళతిగలదని స్పష్టముగ సూచించుచున్నది, హిందూ బేళ 

ఈ ఇంకవట చై నజ్యానము జయంతీప త్రిశ-సం కే సం $ నుండి ఫునర్ము ద్రితము, 



58 చరి త శృరచక 

ములోని గండారపు బొమృలయం దిట్టిదితవఆకును మణీయొకటి కాన 

రాదు కాని బాకి తా ప సృఖువె టం దెమి క్రియ సను నతని నాలో 

ములమీిీాంద నతడు "సంవూర్ణ వొ స్థదంతంనుగళదు లతో గూడిన 

'యేనుంగుతల నుకుటమున ధరించి: ట్లు మ.ద్రింపంబడియుండుట చోద్యు 
ము; అతడు స్రాయళః వ.వోఆ లెగ్టాండరు ముకోటము ననుకరించి 

యుండును, పట్టాభిపే” కౌ” మున గందివర్మ సల్లనమబ్లునికి సమర్పించిన 

మకుటమునకును బా ర్ యా రాజు నుకుట యునకును గలగాఢ సాద్భ 

శరము కేవలము కాకదొలీయముగాగ, "నికి పల్లవ్రల వై బేశిగోత్స త్తి 
సమస్యతో దృఢ సంబంధ ముండునట్లు త్రో (చుచున్న ది 

—(దతీ కండి, శాస, సం, ౧౨, పుటలు 1-2) 

వెంకిటసుబ్బయరుగారి వాడను.యొక్క.. సారాంశ మొ క్రింది రీతిని 
చెప్పవచ్చును, 

౧ నందివర పల్లవమల్లుని వట్ట టాభివేశసనుయుయమున నశనికి సమ 

ర్పించిన మకుట మాశారనున వీనుగపతలవంటిది: 

౨ నందివర్మ వల్లనమల్లుండు వల్లవంశ్ జుయ. 

3, కావున పల్లవ్రలది యేం లతల మకుటము 

౪, భారతీయ గండారములయం జిట్టిముకు ఎ 'మెచ్చటనుగాన రాదు 

౫, బా క్టీ యారాజగు డిమిట్రియసు మకుటము సాతాత్తుగ కరి 
శిరోరూపముగలచే 

౬ డిమిత్రియసు వె దేళికుండు 

౭ శావున వల్లవులును వై దేశాలే 

పల్లవులకును బౌ క్ల్రీయా యననరాజొలకును వనుగుతల మకు 

టను సామాన్య మేయెనను, దాని వాథారవణప కొని భొ త్రీ యను యవ 

నులవలె పల్లశ్రలును వై చేశికులని చెప్పుట తీగదు. వీనుగుతల మకు 
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టను: ఖో & యను యవనరాజులును చారికి వూర్వ మలకసందర చక్ర, 

నర్తియు ధరించియుండినలు నిది పల్లవ్రలం వై దేశికులని నిర్థారించుటకు 
సాత్య్టనము కాజాలదు వీనుంగు భరతఖండమునన్సు సింవాళ ద్వీపమునను; 

బరా మొోలగు ఫూ స్థగేక. .*ందుక దవ్న యాసీయా మైరోపా 

ఖండములలో మజీమయెచ్చటా గాననాదు, కావ్రన యేనుంగుల మకుట 
మును చేయించి ధరంచు రాచారము ఆకష్థిమున చేయగులు సువరిచిత 

ముళలై యుండు భా౮ కాడి పూర దేశగులయండే ప్రారంభ మై యుండ 

వలయును గాని యేను మొగ మెలు.గని పాళ్చాన్య చేళములయందు 

కాజాలదు, అలశసుందర చక్రవర్తి యేషు తలచుకుటమును భారతీ 

యులను౨డి యే గ్ర పొంచయుండవ యః ను శాన్టున మేనుగుతల మకు 

టనును ధరించుట చేత ఎల్బవులు యవనులవలె వై దేశికులని నిశ్చయించి 

చెప్పుటకు వీలులేదు. భంతఖండమున కా శిరో వేష్టనము సవాజనుగుట 

చేత పల్లవుల కది యే హిందూ రాజులనుండి రెరా సం కృమించియుండ 
వచ్చును, 

పురాణపరిశోధనవలన నుజీయెక నూత రాంశము వెలువడినది, 

వన్లావులు శకతుపా రాంఛా)దులతో గూడ నొ కానొకప్పుడు వము లేక 

చతునదీతీం మున నివసీంచుచుండి? 6ట, వాయుపు రాణమున (౧ ౮౭) 
అథచీన నురూంశై ష్ నబ్దగణకాకా సవకామూలి కాకా 

సాన్థ్మాంస్తుషౌ రాం స్తం పాకా౯ా పవ్హావాళొ దరదాక్శ కాళ 

వతా౯ా జనవదాకా చతుః పానయ న్తీ గతోదధిమ్, రర 

శి వ్లోండవు క ణంపంన (౨-౧౮-౪౬ ర 8) 

అథచీనమరూ౦శై న అఆాలాంశ్చనుసమూలి కాకొ 

భ్ త్రాంస్తువా ౫ ఎఖ్లఎవ్యా కొక వొన్లావాకొ పారటాకొ్ ఖశొకా రజ 

వతాళా జనపదాంశ్చకుః ప్లాబయ స్టీగతోదధిమ్, ౪౭ 
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మత్సష్థిపురాణమున, 

భాహ్లీ కాపాటథానాళ్స ఆఫీ రాః కాలతోయ కాః 

వురస్థ 9౩ ఎన ళూద్రశ్చపన్లావాక్నా_త్త ఖజ్జీ కాః 

ఈపురాణ న్లోక ములవలన ఒకానొకప్పుడు వవ్లావులు చీన మరు, 

నజ్బణ, మూలిక, సాంధ్ర తుపార, అంపొక్క దరద, ఖళ్ళ పారటాదిజను 

లతోపాటు చతునదీతీరమున నివనీంచుచుండిరని తెల్లముగు చున్న ది 
W చమునదినిగూర్చి డాక్టరు జయస్యాలుగారిట్లు వాయుచున్నారు భారత 

వర్ష ముయొక్క_ పౌన్షాణిక భూగోళా థ్యాయమున నాజు నదుల మాల 

స్థానమును వర్ణించు ఘట్టమొ%్కటి కలదు, వానియందు మూండు 

వూరషముగన్కు మూండు పళ్చిమముఖముగను బ్రవహించును, ల్తవి 

హిమవర్ష ము (మంచుదేశము) నందలి బిందుసరస్సున బుట్టుచున్నవి, 

సీతా లేక శీతా చతు, నీస్థువులు మూండును పడమటి. దిక్కునకు 
బ్రవహించును, 

“సీతా చమళ్చ సీనుశ్చ తిస్కస్తా వైప్రకీచ్యగా” 

(చూ మత్స్య, అ ౧౨౦ రం, వాయు, ౧ ర౭, ౩౯ రామా 

యణం బొల ౮3: ౧౧-౧౪) విసియం దోక్కొక్క్.. నదీతటముల 

నుండు దేశళములన్నియు విపుళముగ వర్ణింపబడియున్ని వి, (మత్స్య 

శో ౪ోం-రీ౯, బ్రవ్మోండ ౨ ౧౮, రో౧-రగా) సీస్టువు నిస్సంళ యముగ 

(మన) సీంధునదియే చతు అఏనది యాక్సనుఎది, యున్వ౯భ్యాంగు 

దీనిని *ఫోత్సు” అని వేర్కొనినాండయు, ఈచీరా యాత్రికుడు (హిందూ 

దేశపు సరిహాద్దునం బ్ర వహించ) సీన్థునబకిని ౧బాక్ససు ప్రారితమునకును 

మధ్యనుండు చేళశములను హీంచాభూగోళఎున. జెన్సియుండు. వేరుల 

తోడనే నర్జి ంచియున్నా (ను, ఫు రాణనులలో ఛారతవవకాను ఆక్ససు 
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నదియొక్క_ దతీణతీరమునజకును వ్యా ప్తమైనట్లున్న దీ, ఆడి యీదిక్కున 
యిప్పటి హిందూ దేళశమునకంకు విశొాలతిర మెయుంటెను. 

“చక్రు” (కన్ను) అనునది యాక్ససునదియొక్క మూలనామమగు 

“అక్నునకు సంస్కృతీకరణము, దీనిని *అక్టు (ఆతు అని యెంచి 

సంస్క్పతమందలి “అత్నికి సమిోాకరణ.ఎ గావించిరి సంస్కృత వాజ్మయ 

మందు వతు (వంతు అని దీని రూపాంతరము గానవచ్చుచున్నది 

ఇదియే మంగోలియనులోని బతు తిబెకనులోని వతు చీశాభావ 

లోని 'ఫోత్సు” లేక *పోత్సు* అము వాని మొదటిరూపము, ఇంకను నది 

“వత౯ాి (ఇప్పటి *వఖాకో) లో నిలిచియున్న ది. డినిపొరుగున నుండు 

నదిని యువక ్యాంగు పలుమారు శీతా యని వేర్కొనియున్నాడు 

శావ్రన “అన్ను అనంగా నాక్చసునదికి “వతు అను నామాంతేరనుం 

డుటచేత “చతు తోటి దాని యైక్యమును సంశయింప నవ కాశ మెంత 
మాత్రమును లేదు. 

=(పహొందూపాలిటీ (ద్వితీ ముద్ర) వుట ౧౩౧) 

అందువలన పవ్హావులును వల్లవులును నొక్కే యైనవతమున వా 

రొకప్పుడు హిమాలయమునకు బళ్చిమోత్తర దిగ్భాగ మున నాక్ససునది 

తీరమున నివసీంచుచుండిరని చెప్పవలసియున్నది, మజీయు నాక్సనునదీ 
తటమున బన్హావులతో పాటు నిఎసీంచుచుండిన జనులలో నంధ్రులొక్క 
రని తేలియవచ్చుచున్నది లది చక్కంగ గమనించనలనిన యంశేము. 

దతీణ హిందూ దేళమునగూడ పల్లవులు మొదట ఆంధు)లనుగూడి 

యాం ధ, దేశమున నివనసీంచు చుండి, యాాధ్రసామ్రూజ్య ము నతించిన 

పిమ్మట స్వతంత్రులై కంబయం నెల? నిరి, డీఏబట్టి చూడగా నాంధ్ర, 

వల్లవుల సంయోగము శ్రీస్తు క కారంభ కాలమున దశ్వీ కాపథ మున 
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గలిగినది కాదనియు ననాదిగ పురాణయుగమునుండియు నచ్చుచుండిన 

దనియు నెంచవంసీయున్న ది 

కట్టు ప్రురాణయు ముసి ౦డయు వల్లవ్రలాంధు9లతో గలసీ 

మెలనీయుండినచో వారు గతీణాపథ ౨న శెప్పుడువచ్చిరి! ఆంధ) 

లతోంగాడనా? వ్లూర్వనూ లేక "తరమా? అవ్పటి చారిత్ర, వరి 

శోధకుల యభిప్రాయము సనుఖరించి దత్తీణా,థ మునకు పల్లవుల హూ 

మనము శః క్ల ముచటి రెండు కతాబ్ద.౬లోనో యం చుకముంటో 

యని చెప్పవలసీయున్న ది, కానీ పకన నకు ఆంధ్రు లును వపల్లవులును 

ఓకానొకవ్వుశు చమునదీ తీగనున నివనీంచుచుండిరను విషయము 

చరి త్రవరిశోఫకుల దృష్టి కెక్కి లేదు. ఆంధ్ఫులతోపొటు చతునడీతీర 
మున నుండిన మణీ రెడుజూతులవారి నిచట స్మ రింపపలనీయున్న ది* 

మూలకులును పారటుబును పల్లవులతోపా టాంధ్ఫులతో గూడియుండి 

నట్లు పురాణనులవల. దెలియుచున్న డి నుకా అకులాంధు9లలో నొక 

యంతశ్హాలకి జెందిన జనులు, డతీణావథమున వీరు నివనీంచిన బేశము 

నకు ములకనాండని వేరువచ్చివదః ఇది వూర్వము ప్రతిఘ్రైనవుం మొదలు 

నేటి యాంధ్ర, దేశ ఉలోని కడ 3 పర్యంతము “వాష్టపంచియుండినది, 

జాతకికథలు తి కాలమున చులక దేశము దథీ ణావథమందొక 

సుప్రసిద్ధ జసపదముగా నుండినది, నేటకీని ఆంధ్ర, బ్రావాశులలో నొక 

తెగవారికి చబలకనాటి వారని వేరు చెల్లు మన్నది వంట ఈకోపని 
శాసనములందు వేర్కొనబికియుండు పాలన క సగ శాని కునుషిలం 

గారు అశోపని శొంవనులువు పిరివేవ “పొంద పొరిడి పారింది 

అనుమూండు రూవము ౪ గానవచ్చుచున్న ది ఉళ్లు ప్రురాణములలోను 

వింజె్పన “పారిటూ తాళ వారదా' యను రూపము దుం సంస్క 8 

తనులోని రి ప్రాళ్ళతనుం లి శాఎముగ మాసబ సామాన్యముల్రి 



౨ వల్లవు లెవ్వరు (క్రి 

కావున పురాణములలోని *“పారదా యశోకుని శాసనములందలి 

“పాలదియు నొక్కమాటమే 'పారిటాి యింశ్లు “పారిది “పారింది 

మైనది “పొలదోలు (యిప్పటి) య యా స్ట్రానిస్థానమున సుండిరి సంస్కృతే 

భూగోళ మునకు “పారడి 6సి వారివేద సు రిచితమే, పఫురాణనుల 

ననుసరించి యు_త్తరాంధు)లు వీరి పొరుగున నిఃకించుండిరీ” అని కే పిం 
జయసాళ్టిల గారి యభిప్రాయము. (మా హిందూపాలిటీ ద్వితీ ముద్ర+ 

వుట, ౧౨౬) నులక న్కు పొాదులున్యూ వల్లవులును చమునదీ తీరమున 

నురినశ్లు దతీణానథమునను నాంధ్రులపొత్తున ౫ నవచ్చుచుండుట 
చేత వీరందటును వకకాలముననే దతీణావథమునకు నలసలువచ్చి 

యచ్చట స్థిరముగ నిలిచిపోయిగని తలంచుటయుక్తము, అగునేని పల్ల 
వులు క్రీ, శ మొడటి రెండు శకాబ్దములందో యించుక వూర్వను 

ననో దతీణ హీందూదేశమునక వలసలువచ్చిరని చెప్పుట సరికాదు, 
వలనంగొ వీరితోయనాడవచ్చిన ఆంధ్రులు వైదికయుగమునుండియు వింధ్య 

పర్వతప్రాంతముల నిఎసించుచుండిరని యైతరేయ బ్రాహాణసామ్యము 

వలన రుజువగుచున్నదిః వురాణములకంకు బ్రావాణములు 'బ్రాచీనతేరము 

లని చరి త్రపరిశో ధకుల సిద్ధాంతము; శ సీద్ధాంతము'చొప్పూన వైదిక 

యుగము కడప ట్రీ వింధ్య ప్రాంతమునన.ండిన ఆంధ్రులు వురాణయుగ మున 

చతునదితీరమునకు వలసలుబోయిరని ఇప్పవలపీపచ్చును ఆట్లు వారు 

దథీ.శాపథ్టునునుండి భరతఖండనున కుత్తరముననుండు హిమవర్ష 
నున బ్రభవించి పశ్చిమముఖముగ బ్ర వహించుచుండిన చతునదీతీరమున 
'శేగిరని తెలుపు సామ్య మెద్ధియు గానరాదు, మనకు లభించిన సాత్ష్యమం 

తయు వారు వైదిక కాలమునుండియు దతీణావథముననే యుండిరని 

చాటుచున్న ది, కావున పురాణను *౦దు చెక్పినట్లు వారు చమునదీ 

ప్రాంతములం దొకప్పుడు నివసించుచుండినది వా_స్తనమైన పత్నమున, 
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వారటువిమ్మట నచటినుండి దతీణ హీందకాస్టానమునకు వలసవచ్చిరని 
తలచుట సమంజసముగ నన్నది, ఈయ భిప్రాయము సంగీకరించిన ప్రస్తు 
తము చారిత్రక పరిశోధసయ౦దు వాడు.కయందుండు వైదిక పౌరాణిక 

కాలాను క్రమణికను మార్చుకొననలసీయుండును నేడు ప్రచారమున 
నుండు పురాణములన్నియు వైదికవాబియమునకంయై. న ర్వాచీనము 
లైనన్సు నందు గృథితవిషయము వేదకాలమ.నకంకె ఖ్రాచీశతరములని 
యెంచుట యుక్తము కట్టి యభిప్రాయమునె పార్టీటరు మొదలగు 

నాంగ్లోయ విడాంసులును, హిందూ పౌరాణిక భూ గోళపరిశోధకులు 

గొందడటును వెలీపుచ్చియున్నారు 

పురాణములందు చకతునదీ తటమున వనీంచుచుండినట్లు చెప్పిన 

యాంధులు_త్తరాంభ్యులనియు వారు దతీణాపథవాసులగు నాంధు)లు 

గారనియు శే, కి జయసాళ్గిలుగారొక నూతన సీదాంతమును బయలు 

పజచియున్నారు (హిందూపాలిటీ ద్వితీ ముద్ర, వుట, ౧౨౬), కాని 

తను సేద్ధాంతమును నీలువంగల యాథారములను వీరు చూవలేదు 

పురాణములు వైదిక వా జ్యీయముకంకె సరార్ష్రచీనములని యందతిన లెను 
వీరును గట్టి నమ్మకము గలవారగుటబేత వై ది్చురాథ వాబ్మయము 
లందు గానవచ్చెడు సాత్సర్టమును సమన్వు మవజఆచుటకు వారీనీదాంత 

నును బ్రతిపాశంచిరి ఈవిషయనుక జక్కంగ పరిశీలి- నం సియున్న ది, 

మన చరిత్ర కారులు తీర్హానించవలో న మ.ఖ్ధచారి త్ర క సమస్యలో నిది 

ప్ర, థానమైనది, 



చె. పల్దవవంశక్త యము, 

౧ 

శీ శ 3_వ శ కచ్చి మొదలు ౯ా-న శతాబ్దము వజకు కృష్ణా 

కావేరుల మధ్య దేశమున పల్లవ వంళపురాజులు రాజ్యము చేసిరి, వల్ల 

వులయాత్ప త్తిని గుణించి పరిశోధక పండితులు అనేకులు అనేకాభిప్రాయ 
ముల నిచ్చియున్నారు. కొండటు భరతేఖండ మునకు వలసలు వచ్చిన 

పాశక్చాత్యు లనిరీ కొండలు ఆరవ లనిరి, మణ్కొందబు నింవాళ జేళ 

వా_స్తవుర్ణి లనిరి, ఇట్లు వలువురు పలువిధముల గ పలికిరి, ఈ యఖిప్రాయ 

ముల నన్నిటిని చక్కగ జర్చించి వారు పారళీకమునుండి వచ్చి 
వారైనను చిరకాలము ఆంధ్ర దేశమున నివసీంచి ఆం, ధ్రులవేష భాష 
లన్కు నుతాచారములనా అవలంబించి వారితో సంబంధ బొంధ 3న్ట 

ములను కల్పించుకొని యాంధ్రులైన యొకఠతెగవారని ఇంతకు 

వూూరగ్గిము “జుయంతిిన వ్రాసే న్నా రు వీరు మొదట ఆంధ్ర 

రాజులభ్చకుర్టలై యుండి, ఆంధ్రసామ్రూజ్యములొ నీ దమీజ వాస 

మున కంత. కిం ప్రభుప్పు లైరి, ఇక ?ల్లవ్హులకు గాజ్యు మెట్లు “చ్చినదో 

విచారింపవ అసీయున్నడి, 

పల్లవళంశమ న చారిత్రళపుగుషుడు. బ్రథకుదు న -రిగణిం” 

దగినవాండు వీరకూర్శిమవో గాజు ఇట్టినాజుండె సనుటకు సాత్ స్థ్రము 

దళికాశాస ను 1 ఇతనివూర్వికులు "జులు ౫ ర సామ-తూలు, నేనా 
పతులనయి యుండిన న ౭డేవచ్చును, వారితో మనకు వనిలేగు, ఈవీర 
కూర్చశికి గాజక్లిమువచ్చిన తోజుం వేలూర్చాళి , వుతొమ,కాసన ౩ 
మున సిక్టా శోర్లై ౦ పడి యన దికి 

మేవ, ఇం నం ౧ ఓ సౌ ఇం ఇ నం కు 
9 



66 చరిశత్రరచన 

శ 'తత్నుతా దజని చూతవల్థవా దీరకూచకా ల్తతి విశ్ర తావ్యాయః; 

యః ఫణీన్ద 9సుతయాస హో గహీ ద్రాజచిహ్న నుఖిలం యశోధనఃోః 

వీరళూర్చమవోరాజు  ఫణీన్ష 9సుతతోయదాడ రాజచివ్నాముల 

నన్నిటిని గృహించెనని క్ల కార్థము. ఫణీన్ట్రికన్య యన చేనుని యర్థము 
చేసీగొినవలయును ? నాగుంటామువిల్లయనియా ? కాదు, వూర్వ మో 

దతీణచేళమున నాగవంశోజులగు రాజులు రాజ్య మేలిరి నాగవంళవు 

రాజులలో నొక్కనికూతు నుదాషవాము శేసీకొని తన్తూలమున రాజ్య 

మును వీరకూచకారాజు వడ చెను 

ఈనాగరా జెన్వరు! నాగులకు దతీణాపథమునం దధికార 

మెట్లు వచ్చెను 1 అను ప్రశ్నలకు సమాధానము చెప్పవలసీ యున్న ది, 

నాలుగవ ఫులమావియను నతడు ఆం ధ్ర రాజులలో కడపటీవాండు, ఇతని 

యనంతర మాంధ్ర సామ్రాజ్య మంతరించిపోయెను, తదనంతరము నాగ 

వంశొజులగు రాజులు ప, బలి యాంధ్ర, రాజస్టమును సాళధీవ “జచుకొని 

రాజ్యము నేయందొడగిరి, నాగరాజు లాం ధ్ర దేశమునకు రో 

వచ్చినవారు గారు చిరకాలమునుండి యాం ధ్ర బేళనున నింనీంచుచు 

నాంధ్ర రాజకుటుంబముతో సంబంధ బాంధక్యనులను నెజుపుచుండిన 

సామంత రాజులే యని యెజుంగవలయును, 

ఇట్టి సామంత రాజకుటుంబము లలో ను ఖ్యముగ గమనింపందగి 

నవి రెండు : (౧) చూటుకులము, (౨) నవోగఠివంళము. 

(౧) చూటుకులమువారు నాగు లనుటకు మొదటి నిదర్శనము 

వారికులము వేరు, చూడ మన్న అరవమునందు పడిగౌాయని డా, కృష్ణ 

సామి అయ్యంగారు తమ 'పల్లవ్రులు అను గృంథనున ప్రానీయున్నారు, 

శిండనది మూవంళమువారు సర్పములను పూజించుట, 



కాత వావానంశే నుంతరించిన విమ్మట వారి రాజ్యమందు ఇవాల 

భాగము చూటుకులనాగులకు శై వసమాయెను, 9ఇట్లని శాసనములవలన 

శతెలినసీకె నుచున్నాను 

మైసూరు సంస్థానరుంనకు జేరిన షిశారపుర తాలూకాలోని 

మాళ వల్ళీగామమున నొకశిలా_స్టంభము గలదు, దానిపై పురాతనము 

లగు కాననములు రెండు చెక్కంబడియున్నవి, అందొక్కటి “వశరీత్రి 

ఫుత విణ్ఞ్యుకడ్ల-చుటుసాతేకంణి” యను రాజుయొక్క. ద్విశీయరాజ్య 

వపకానునంనో బెక్కింపంబడినది ఈతండు “వైజయంతీ (బనవానీ)వుర 
రాజూయని వర్షింషంజడియున్నాండు, ఇతనిదే మతీయొక శాసనము బన 

వానీయందు గాన్నించు మున్నది ఇందు రాజు వేరు “హారీతిపుత-విణ్ణు కడ- 

చుటుకులానండి యని చెప్పంబడియున్నది. ఈదానకాసనమును బెక్కం 

చినది మవోరాజునకును మవోభోజికిని కుచూ సె యగు *“నాగమూల 

నికి యను నామె, ఆమె తనకువూరుండగు నీవఖందనాగనీరి యను 

నాతనీతోంగాడి  యీకొసనముగు వేయించెను. ఈ సీవఖందనాగ 

నీరియు కాస్టేరిళాసనమున జెప్పంబడిన ఖందనాగథాతకుండును నొక్కే 

ఈతనితం డ్రి స్ట ఈకాననములను మథింపంగా తేలినవిషయ 

కప. నాం ధ భృ రాజ్యుము తీణించినవిమ్మట కుంతలమును ఆపరా న 

మును మశ అ ఏ స్వాధీన స స 

వోరీతిపు త్ర -విన్షుకడ-చుటు శాతకర్ణి 

భార్య మవోభోజి-వీరి కిరువురకును కూతురు 

నాగవకాలనిక నమువోరథఠథుం వివాపహూను వేసికొనెను 

స్మందనాగ శాతక లేక శివస్క_ందనాగ శ్రీ, 
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శివస్క_ంద నాగ శ్రీయొక్క. తండ్రి మువోరకియనివైన జెవ్పంబడి 

యున్న డి అతనివేరు మనకు జెలియదు అయిన, నాతం జెచ్చటివాండు! 

చిత్రదుర్షము (Chitaldrug in Mysore) నకు సమిాసమున నున్న 

చం రద్రావళీ పురమును రాజఛానిగ చేసికొని తశ్చమిాపభూముల నేలు 

చుండిన నాగవంశజుండు  వివ్షుకడ-చుటు-శాతకిణికా తనకునూ శ్తెను 
నాగనికిను మవోరభుసకి ర్చి యువారవాము చేనెను కాబట్టి చంద్రావళీ 
పురాధీశునకును, వైజయంతీళునికూంతురగు నాగమూలనికకును బుట్టిన 

వాండు శివస్క్టందనాగుండు, ఇతనితం[డి తుంగభ దృకు దథీణనున నున్న 

రాజస్ట్రము” కంతటికిని నధివతి మాతామవాుుండగు విష్ణుకడ-చుటు-కాత 

కర్గునకు వురువసంతతి లేకపోవుట చేత నేమ యాతనిరాజ్యమునకు 

దౌాహా త్రుండగు శివస్కందనా పండే ప్రభువాయెను కావున స్వ రాజ్యా 

రంభ కాఎమున నాతండు కన్తో కా చేరులమధ్య రా వ్ర ములకున్కు కుంతలా 

పరాంతేయిఒకును పృభు వాయెను, ఈశివస్కందనాగుంే ఆంధ్ర రాజుల 

లోనీ కడపటి వాడ ఐ పులుమావికి మహానేరానిగా నుంటెంని ని మారక 

డోనికౌసనము చెప్పుచున్న డిప్రులు మావి మనంతరము శివస్క_ం౦ద శాగుండు 

సుతం త్రుండై వై దేశముల కన్నింటికిని నధిపతియాయెను, ఈతండే పల్లవ 

వంళస్థావకుండగు వీరకూర్చనికి కూంతు నిచ్చి వివావాము చేనీన నాగ 
రాజు, ఈతనివేరే పల్ల వాన్వయమువకు పురో భాగము నలంకరించిన శివ 

స్క౦దవమకొకు వెట్టంబడెను, ఇ ట్లాంధ్ర, రాజ్యులత్మీ సాతవాహనవంళ 

మును వీడి చుటు మువారతులకడ గొంత కాలము వనీంచ్చి తుదకు వల్ల 

వాన్వయము నా శ్రాయింం చెను, 

ఎ 
ఈ ప్రకరణమున పల్లవవంళ క్రమమును రచించవలయును ఇందు 

లకు సాధనము లెన్ని ? పల్లవరాజుల శొసవనులు 
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(౧) వీనియండు వర్ణితమగు నంశచరిత మొక్క. తెజంగున లేదు, 

వురాతననులగ కాననములయం దొక్కొక్కదానియందును శెండు 

మూండుతరముల రాజులవేన్ల కానవచ్చుచున్నవి, ఆర్వాచీనములగు 
శాసనములవనలె నంశసంబంధమగు పురాణగాథ లేవియు గానరావుః 

ఉదా వల్లవ రాజులు భార ద్యాజులనియు, పరను బి హాణుష్టలనియి ప్రాత 

శాసనములయం దున్నది తకవాలి శాననములందువ లె ట్ర హ్హ ఆంగిరస్మ 

దోణాళ్వస్టైానులగుండ వంకానతరణము వర్లి ంషబడి యుండ లేదు, 

కాలను గడచుకొలంది పల్లవ రాజులు స్వవంళ చరిత్రను మజుచిరి, తమ 

వూూర్మికుల వేర్ల సైతము వారికీ జై ప్తి లేకపోయెను శానవ్రన వారు తమ 

శాసనములలో వంశోచరిత్రమును వర్ణించునపుడు ఎట్టు తోచిన నట్లు 

వ్రాయించిరి అందు చ్చే ఈశాసననులలోని ఫు రాశనవల్లనవవంళశవణకాన 

లన్నియు విశ్యసనీయములు గావు, కావున చక్కగ పరిశీలించి శాని 

వానిలోని వివ చుములను గృహింవరాదు కక వంశవృతురచన కను 

కరాలనులగు కాసనములపట్టిక నొక జూనిని పొందుపటి చెదను == 

౧. మయిదవోలు తామ్ర పట్టికః.-(ఎపి ఇండికా, వా ౬ పు! 

రారో) ఇది యువమువోరాజు శివస్కన్షవవుకా వ్రాయించి యిచ్చిన దాన 

రాననముః) 

౨ పీరహడగల్లి కామ్రవట్టికః-(ఎ ఇం వా, ౧, పుటలు 
౨౧౦ ఇదీ అగ్నిష్టోమవాజవే యాళ్వ మేథ యాజి యు, భార ద్యాజుం 

డును షల్లవధర్మమవో రాజును నగు శివస్క స్టవమక౯ా వ్రాయించి యిచ్చిన 

3, చారుదేవియొక్క. గుంటూరుమణ్ఞల కౌ మృపట్టిక:.కీనిదే 

బ్ర టీషు మకార్థిజియను తామ్రపట్టిక యందురు, (ఎ ఇం సం రా పుః 
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౧౪౩ ) ఇది శివస్క_స్థమవో రాజు కోడలును యువ రాజు విజయబుద్ధన మకా 
ధమజావత్ని యును, బుద్ధ్య్భాన్కురుండను రాజకుమారుని తేల్లీ యును నగు 

చారు దేని (వాయించి యిచ్చిన కో మ్ర పట్టిక 

ఈవి మూండువ ట్రిగలును (బ్రాకృతమునందు ఎాయంబడియున్న వి, 

సంస్కృత శాసనణులకం'ె ప్రాకృత శాసనములు పురాతనము లై నవని 

వరీశోఢక విడార్టంసుల సిద్దాంతము, కావున పల్లవకళాసనములయం దీ 

వైమూండుకు బవాంస్రాచీనబులని నిర్ధారణ నేయంబడియున్నవి, 
ఈ దళికో ఆతామ్రవట్టికపా(ఎ ఖం, స్క ౧ వు 3౯౭౨ ఇది 

కూచకావను౯ మవో రాజుయొక్క. ప్రపౌత్రునిచీ వ్రాయించి యాయంబడి 

నది తామ్రపట్టికలోని మొదటి రేకు మాత్రమే లభ్య మగుట చేత, వీర 

కూచకావవ కొకు వెనుక వచ్చువారల నానుములు తెలియవు) 

౫ జంనోడు కామ్రవట్టికవ-౧ (ఎ ఇం సం, ౧౫ వు, ౨౮౬1) 

ఇడి కుమూారవిస్లుని ప్రపౌత్రుందును, స్క న్టవమ్థకా పొత్రుండును, వీరవమ్థక 

పుత్రుడును నగు విజయస్మ_స్ట్రవమ్మక౯ా వ్రాయించి యిచ్చిన తామ్రపట్టిక 

౬ ఒంగోడు కామ పట్టి::౨ (ఎ ఇం సం, ౧౫ కది వీర 

వనుకా ప్రపౌత్రుడును సన వ్యకా పౌత్రుడున్కు విష్ణుగోవుని వుత్రుం 

డును నగు సీంహావవ్య౯ వ్రాయించి యిచ్చిన పట్టిక ) 

౭ ఉరువపల్లి తా మ్రపట్టికః:=(ఇం ఆంటిక్వేరీ, సం ౫ పుటలు: 

౫౦౨.) ఇడి స్మ_న్టనమ్మకా సృపొత్రుఃడును, వీరవమ్థకా పౌత్రుడును, 

స్కన్థనమ్మకా పుత్రుడును నగు యునమనోరాజు  విన్లుగోపనమ్మకొ 
వ్రాయించి యిచ్చిన పట్టిక 

౮ వీకిర అామ్రవట్టిక్కణ-(ఎ, ఇం. సం ౮ పుట ౧&౯) కిది 

వీరవమకా పృపౌత్రుడున్కు యువ రాజు విన్లుగోపవమృకా వుక్రుండును నగు 

మువో రాజు సీంవావమకొ వాయించి యిచ్చిన వట్టిక, 
మక తు 
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ణా నుంగళూరు పట్టికవి---(9్తం, ఆంట్ నం %, పః ౧.) ల్తది 

వీరవమ్మక౯ా ప్రపౌత్రుండును స్మన్థవమ్మకా పౌత్రుండున, యువరాజ విమ 

గోపుని పుత్రుడును నగు మువారాజ నీంవావవ్య౯ (వ్రాయించి యిచ్చిన 

పటిక, 
రి 

౧౦ చూరళామ్రపట్టిక:..-(మదరాసు శాసన పరిశోధకసంఘవు 
వావీ కొక కార్య నివేదన పత్రిక ౧౯౧౩-౧౪ భాం ౨ నెం౧ రు) 

ఇది స్కస్టవవ్యకా ప్ర పొత్రుడున్కు మవోరాజు విష్ణుగోపనమ్మక౯ా పౌత్రుం 

డున్యూ నింహావన్య౯ఫుట్రుండును నగు విష్ణుగోపవమ౯ా వాయించియిచ్చిన 

పట్టిక, 

౧౧ చెన్టలూరు కామ పట్టికక.(ఏ. ఇం సం ర్మా పు ౨83, 
లు జో ల్ో గౌ జ వము బది స్క_న్ధవమ్మక౯ా వ్రపౌత్రుండుగు, కుమారవిమ్లుని పౌత్రుడుకు, బుద్ధవమ్థఃకా 

గ ఖో ఫుత్రుండును నగు కుమార విష్ణువు వాయించి యిచ్చిన పట్టిక, 

౧౨ ఉదయేన్దిిమువట్టక.--(ఎ అం సం క్కి ఫు, ౧ఈ౨) కది 

స్కస్టనమకా ప్ర వాత్రుండును, సీంవావర్శ వాత్రుండుసు, స్క స్టవర్శ కుమా 

రుండును నగునందిపవకా వాయించి యిళ్చిన వట్రిశ 
వాలీ NY లు 

౧౩ అమరావలిశిలా స్థంభ కాసరము,--/(సౌా, ఇం, ఇసం ౧) 

ఇందు పల్గవరాజుల వంళవృతు. మొక్క_టి వణికాంవబడియున్న ది అందలి 

రాజులకును కంచి పల్లవులకును గలసంబంధ మిట్టిది యని నిర్ధారణ నేయు 
టకు వీలు 'లేకయున్న ది, 

౧౮. వాయలూరు శిలా_స్తంభకాసనను:---(దు బ్రాయిలుగారి 

“వల్లవ్రలు) ఇందు పల్లవరాజుల జూపి త'యొక్క_టి కలదు అయిన నొక 

రాజొనకును వఆీయొక్క. రాజునకును గలసంబంధ మెట్టిదియైనదియు 

నర్శింపంబడ లేదు శాసన నిదళకానములు లేనివే ల్ల నేకము లన్నవి, ఇది 
'మొదటిపర మేళ్యర ననుకానాటిది 
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౧౫ ల క ర్ న సో బ్రం ప్రి సం, ౨ 

ఇందుగనాడ కతల. నజ ఫది ప 

కంకి విశ్గసనీయనముని పండితుల యభిప్రాయము, 

ప్రాచీన పల్లనరాజచరిత్రరచనమున కాథారభూతములైన శాస 

నములివియే వీనియం దన్ని టియందును నీ నీరాజుల వంశావళి కొంచెము 

గనో గొప్పగనో వర్జింవయిడియున్న ది, ౧౩, ౧౪ ౧౫ లలో దప్ప 

తక్కినవానియందు దాతయెంక్క ముత్తాత, కాత్క తండ్రులు మాత్రమే 

'వేర్కొనంబడియున్నారు ఆనంగా వీనిలో? బ,తిదానియందును వీశాలుగు 

తరముల శాజులైనను బేర్కొనంబోయున్నా రు ఈదానకాననముల 

నిచ్చిన డాతలకు వారి తొతముత్తాతల వేర్లు తప్పక అెలీనియుండును, 

అందుచే వీనియందు వర్ణింపబడిన వంశావళులు విళ్ణసనీయములని యంగీ 

కరింపంబడినని, ౧౩, ౧౦, ౧౫ అట్టివి కావు అమరావతి కాసనములోని 

వేర్ధకును, ౧౧౨ లోనీ వేర్ణకును వీలాటిసంబధనును గాన్బీంపదు, 
వాయలూరు కౌ సనమున 3౬ తరనుల రాజులవేర్గు కలవు ఒకరి కొకరి 

కున్న సంబంధను కెళియరాదు వచ్చిన వేరు మరల వచ్చుటయేకాక, 

మూండు నాల్లు వేర్దు కలసి గుళ్ళముల గ నరలి వ రలీ ఇచ్చుచుండును 

శాసనమును వ్రానీన వారికి రాజులవేర్ణశు, వారు శాజ్యము చేసిన కాల 

క్రనుమును నెటుక లేకపోవ్రటచేత వారి యిచ్చవచ్చినశ్లైల్ల వ్రానీరి, 
చేరను గల్పించిరి, శావున, చరి త్రరచనయం దీకాసనముసెై నాథారవడ 

నలసీనపుడ్కు జాగృతగ పరిశీలించి చూడం? యును లేకున్న ప్రమా 

దము సంభవించును వేలూర్చాశెపు కాఫనమున ౧౯ రాజుజ వేష్లు గ౬వ్ర 

అందు కొొంతనుట్టుకును వారికున్న సంబంధము చెప్పబడియున్నది 
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౧-౧౩ కాసనములలోని చేర్గవరుస కది వ్యతి రేకింపదు శావ్రన నది 

విశ్వసనీయమని నాయభిప్రాయము ఇక వంశవృతరచన కారంభిం చెదను 

ప్రాకృత శాసనములు సంస్కృతే శాసనములకం'ు బ్రాచినతర మైనవని 
శాసనపరిశోధక పండితులసిద్ధాంతమని యింతకుముంటె చెప్పియున్నాను 
గదా, అందుచేత, ప్రాకృత శాసనములలోం జేర్కొనయడిన రాజులు 

సంస్కృత కాసనములలో6 బేర్కొనంబడిన వారికంకు వూర్యను రాజ్య 

మేలినా రనుట నిస్సంళ యము ప్రాకృతపల్లన ఇథాననములు మూండు : 

మయిదవోలు, హీరవాడగల్లి , గుంటూరు మండలకాసనములు ఇందు 

మిక్కిలి పురాతనమైనది వుయిదవోలు కాసనము, దీనియందు పేర్కొన 

బడినవాండు పల్లవవంశ జూడు, భార దాషజసగోత్రుడు, యువనువో రాజు, 

శివస్క_౦దవర్శః హీరవాడగల్లి కాసనమునం బేర్కొనంబడినవాండు కాబో 
పు రాధిపుండు,ధర్మ మవోరాజాధి రాజు పల్లవకులోద్భవుండు, భార ద్యాజస 

గోత్రజుండు, శివస్కస్టవమృకా ఈళాసనమ. నందు మవోరాజు బిస్పస్వామి 

వూర్వము చేనీన దానమును తాను పునరుద్ధారణము నేయుచున్నా డనని 

శివస్కస్టవర్మ చెప్పుకొనుటచేత్క తత్పూర్వ్యము పల్లవరాజ్యును నేలిన 
రాజులలో బప్పమవోరా బొకండని తేలుచున్నడి, ఈబప్పమవాోరాజు 

శివస్కన్షవమ్థకా తం డ్రియని చరిత్ర కారుల యభిప్రాయము, అకళ్లేని హీర 

వాడగళ్ళి శాసనమున పల్లవ రాజులు శిందుతరములవారు వేర్కొనంుడి 

యున్నారు, 

బప్పమమవో రాజూ 

శివస్మన్ధవమ్మకొ 

చారు వేవియొక్క. గుంటూరుశాననమునం జెప్పండినవారు మువ్వ 
రుః మహోరాజు విజయస్క-స్థవమ్మకా, భార దాళిజోండువల్లవుల యువనునో 

10 
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రాజు నిజయబుద్ధవర్మ ఇతని కువూరునివేరు కురి యను పదముతో 

ముగియును, దీనిని వారాల్ టుదొరగారు “బుద్ధ్యాన్కురి యని వూరిం 

చిరి కావున ఈథాసననులలోని పల్లవులులా= 

విజయస్క_న్టనర్శ 

యు ను, విజయ బుద్ధవర్మ 

(బుద్ధ్యా౯) కోర 

స్రాకృత శాసనములలోని రాజులకు గలసంబంధ మెట్టిది! ఈశాస 

నముల కన్నిటికిని ఒక 'వేరు సామాన్యము అన్నిటియందును స్మన్షవర 
శ 

'వేర్కొనంబడియున్నాండు, ఈతనివేరు ముయిదనోలు కాసనములలో శివ 
స్కస్టవర్మ యని యున్నను, చారునమువో చేని శాసనమున విజయస్క-స్టవర్మ 

యని యాన్నది '*శీవీ “విజయి శబ్దములు ళభసూచకనులగు నుపసర్ద 

లుగ నుషరొకూగింపంిడినవి అర్థ'భేదము విశేషము లేదు; కావున శివ 

స్క_స్టవనర్మ యు, విజయస్కన్షవర్మ యు, నొక్కని వచ్చ, పళ్లు కదంబ 

రాజులు “శివి “విజయీ ళబ్దములను ఉపసర్గ్లలుగ తమనామనులకు 

ముందు జేర్చుకోనియున్నారు ఉ శివ-నూంథాతృవర్శ, శినమృగోశనర్మ క 

శివకృన్లవర్మ ఇత్యాదులు ఒక కదంబరాజు తనవేరునకు ముందు 'శీని 

'నిజయి పదములను రెంటినిం జేప్చకొనియున్నా (దు, (ఎపి, కర్ణా, సం,౭, 

వు, ౭). కావున విజయస్క_ం౦దవర యు, శీవస్మ_౦దవర్శయు నొక్కే 

యనుటకు శేంకింసం బనిలేదు అట్లు వై రెండువే ర్లొక్కరి వే యను 

నీద్ధాంత మేర్పడిన పిమ్మట నీ ఆ ందివిథమున ప్రాచీన పల్లనవంళే నృతుమును 

౧౫౦పవచ్చుును, 
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బప్పనువో రాజో 

శివస్కస్టవ ర 

| 
బుద్ధవర్శ 

[బుద్ధ్యా౯] కుర 

అయిన నీబప్పమవ+రా జెన్వరు + “బప్పిి యను మాట అంకిత 

నామధేయము కాదు, “అప్ప యనుమాటయే ప్రాకృతనున బప్ప యైన 

దేమో! ఇతని వాస్తవమైన నామభేయ మేమి ? జేలూర్చా శేపుశొసన 

మీాసందర్భమున కొంచెము దోడ్పడుచున్నది 

“తత్రుతా దజని చూతపల్ల వా ద్వీరకూర్చ ఇతి ని శ్ర తావార్ణియకి 

యః ఫణీన్ట )సుతయా సవ+ గృహీ ద్రాజచివ్నా మఖిలంయతో ధనః 

ఎత కములోొ ని పలవుండు చుటు పల్లవ వం లసం రురా సైశ్లోకములోని మాత ఖవు ఖ్రవ వంశము 

గమును సూచించు కల్చితపురుషుండుగాని యన్యుండు గాడు ఆరెండు 

వంశముల సంధెరూగానంతరము బుట్టినవాండు వీరకూర్చండు బ్రతండు 

నాగకన్య్యాకరమును, అఖిల రాజచిహ్నముల వక కాలనుందు గృహిం 

చెను, ఈదంపతులకు బుట్టిన పుత్రుడే స్మ_న్టవర్మ, ఇతనికి స్కాన్దశిష్యుం 

డనువీరు సైతము గలదు 

“అన్గవాయనభకశ్చన్థ 9 స్మా_న్టశివ్య స్తతో భవత్ ౪” 

ఈస్కాన్షశిష్యునింూర్చి రాయకోటకాసనమున నిట్లు చెప్పబడి 
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“అశ్వశ్థామా=స్యతన్తు రృవతి ఖలు పురా, విక్రమన్యకృతారి [రాజ ” 

వాతో, ,.ద్విజివ్వోంగినిపుత్రావ్వూ వాతి 1యత జగ తాం స్కస్థతిహ్యాధి 

ఈ పైశ్లోక మెట్టి దుస్థితియందున్నను 'తాత్సర్యము విశదముగ తెలి 
యుచున్నది అళ్యశ్ఞైమవంళ మున ద్విజివశ్వోంగనవలన యనగా నాగ కన్య 

కవలన స్కన్షశిష్యుండు పుట్టెను. ఇచ్చట నాగకన్యతోడి తగులాట మళ్ళి 
శ్టానుశే యంటలట్టబడినదని వారాల్ట్టుగారు వ్రాసినది పొరబాటు 

రాయకోటళాసనక ర్త శ్రీ ఈ ౯, ౧౧ శతాబ్ధములమధ్య నున్న 
వాండు కాన సతండు నాగకన్టమూలనున తన వూర్నుకులకు రాజసము 

లభించెనన్న గాథనుమాత్ర మెఅుంసను, వరాజు నా నాగకన్య వరిం 

చుట చే రాజ్య లబ్దీ యైనడియు చెటుగ(డు వది యెట్లున్నను పల్లవులు 

నాగకన్య మూలమున రాజ్యిలాభమును బొందుట నిజను, ఆక్షల్ణాను 

వురాణములలోని వస్తి అతని యునికికి కవిప్రతిభయే కారణము: 

ఆట్టి వానివలం డజీణ దేశమున ౧౦వ ళతాబ్బములవజికును రాజ్య మొన 

ర్చిన వల్లవవంళ ముత్పన్న మైనదనుట యసంభవము వీరకూర్చండను రా 

జుండెననుటకు శొసననిదర్శనము గలదు వాయలూరు కాసశము& ఈ 

వేరు గలరాజుల నిర్వురను వేర్కొనుచున్నది ఈళాసన మంత విళ్వసనీ 

యము గాదని యింతకు వూరషమే వచించియున్నాను, దర్శిశాసనదాత 

తన ముత్తాత వీరకూర్చవర్శ యని చెప్పుకొనియున్నా(డు, కావున వీర 
కూర్చండు చరిత్ర పురుషు, స్రౌచీనపల్లవరాజులు కొంద రాతని దమ 

వంశమునకు మూలవురుషుండుగ వర్ణించియున్నారు, నాగ క నస కాపతి 

యితండనుటయే సమంజసము, వైపరిశోధనవల్ల దేలిన విషయ మేనునః- 
న్న 

1. ఎపీ, ఇడి, సం ౫, పుట ర౯ ఈకశాసనగృంథనూ తప్వులక్ప్ప, దీని 

ఇరిమ్మరించి చశటించిన జడా వళొల్ ట్సుసొరగారుభాడ దీనికభ్వుల నన్ని టిని భన 

డింప జాఅక పోయిరి. yA దుట్ర్రాయిలు ః పల్ల పులు, 



బప్పమవో రాజు లేకవీరకూచకాండు 
(నాగరాజుకుమా స్తై నుద్వావాము చేసికొని తన్మూలమున రాజ్య 

మును బడనీవాండు ) 

శిన లేక విజయ స్కన్షవమ్మకా 
(ఇతనికే స్కస్టశిమ్యుం డను వేరు గలదు) 

విజయబుగ్ధవమ్మకా (చారునువో దేవిభ త) 

(బుద్ధ్యా౯] రురుడు, 

ఇక సంస్కృత శాననములలోని వంశములనుణార్చి చర్చ సల్బు 

దను, వ్రథమమున వై పట్టికయండలి ౫.౧౦ శాసనములను6 గూర్చి 

విచారింతనుం ఇవి యేవియన, జంగోడుశొసనములు ౧, ౨, ఉరునపల్లి, 

వీకిర్య మంగళూరు చూరళాసనములు, వీనియండలి రాజుల 

వంశ క్రనుము: 

జంగోడు (౧) ఒంగోడు (౨) 
కుదూరవిన్లు వీరవర్శ 

wa On 
వీరఠవమ్మణ౯ విష్ణుగోప 

విజయస్క_న్దనమ్ష౭౯ సింహవర్మ 

ఈ వై శెండుశాసనములలోని రాజు లొక్కవంళనువా రనుట 

వై నంశవృత.ములవల్ల విదిత మగుచున్నది ఇందు ఆరుతరనుల రాజులు 

వేర్కొనబడియున్నారు; 
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ఉరువవల్లీ మంగళూవ 

స్క_న్దవర్శ వీరవర్శ 

ష్; స్కన్షవర్మ 

bs యు మ, విదుగోవ 

యు, మ విక్షుగోప సీంహవర్శ్య 
వీకీర చార 

ష్; Wi 

స్కన్దవర్శ మవో రాజవిన్లుగోవ 

| 
యునమవోరాజు వీముగోవవరే నీంహావర 

ac జర్ర దే 

| 
సింహావర్శ విష్ణుగోప 

ఈ వై నాలుగు కొసనములలోని రాజవంశము జంగోడు శాస 

నములలోని రాజవంళము లొక్క_టియే యనుట స్పష్టము. కావున 

నీవంళవృతపుతునుకలను సంకలితము జేసిన నీ క్రిందినంళ మేర్పడునుః.- 

కుమారవిన్లు 

స్క.న్టవర్శ 

వీరవర 
జానీ 
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స్క-స్టవ ర్య 

యువమవాో రాజ విష్ణుగోవవర్మ 

నీంహొవర 
ఆాస్రే 

విమ్షుగోప 

ఇట్లు సై యారుశొసనములవల్లను ౭ పురుషపౌంతరములుగల వంశ 

వృత మేర్చడినది, ఇంకను నిందొకటి రెండునిషయమనులు గమనింపదగినవి 

గలవు, ఉరువపల్లి, ముంగళూరు, వీకిర శాసనములలోని విష్ణుగోవుడు 

యువమవో రాజనియే పిలువబడి యునాప్ని (డు, వత త్మా.రణమున కొంద 

రీతండు తనతండ్రి కాలముననే మృతిజెందెనని తలచిరి, ఇది పొరఖాటు 

ఉరువపల్లి శాసనదాత యగు యు, మ, విస్ణుగోవుండు ఆ దానకాసన 
మును (నీంవావర్శయను రాజుయొక్క... యేకాదళవర్ష మున సీంహవర్మ 

మువోరాజస్య విజయసంవత్సరే వీకాదశే ఇచ్చినట్లు చెప్పియున్నాండు 
కావున వారాల్ట్టుగారన్నట్లు ఈ నీంవావర్మ విక్లుగోపుని క్యేష్టభ్రాతగ 
నుండవలయును వీరితం డి యగు స్కన్లవర కు సీవట నాతనిపెదకుమూ 
రుడు నీంహావర్శ రాజాయెను, . "తనతమ్లుని యావరాజ్యాభి 

షిక్తునిగ చేసి రాజ్ఫుములోని యు_త్త రార్థమున కథివతిగ జేనెను, అతని 

సంతతివారు మవోరాజులమని చెప్పుొన్నను సీంహావర్శ క్కు కంచి 

రాజ్యము. నేలిన యాతనివంళస్థుంకులోబడి యే రాజ్యము నేయుచుం 
డిరి, కావున విష్ణుగోపుండు తనతం డ్రికి వూర్వమే మృతి నందె నని కాని, 

తకె్మా_రణమున నాతడు శాసనముల యందు యువమవోరాజని విలువ 

బడి నని కాని యనుకొనవలసీనయనసరము లేదు, కావున నీవంశవృతు 
మిట్లుండవ లెను; 
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కుమూరవిష్టున్ర 

స్మ న్దవర్మ 

వీరవర్శ 

వై పట్టికలోని (౧౩ ఉదయేన్ధిరపు శాసనమున నీ, క్రీ ందినంముళ 
వర్షింపబడియున్న ది: 

స్క స్టవర్మ 

ననివర 
దా 

ఈరాజొలు చె వంళవృత.ములోని స్క_స్టవర్మ యొక్క. జ్యేష్ట 

పుత్రుండగు సింహావర్శ వంశజులుగ సుండవలయును, కావున నీవంళ 
వృత మి ట్లుండనలయును? = 



అల కునూర విష్ణువు 

ల 
వీఠవర 

స్క_స్టవర్మ 

నల యు. మః విష్ణుగోవ 

త స్కస్షవర్మ నీంహావర్శ 

నందివర్మ వికుగోవ 

ఇక (౧౧) చెండలూరు శాసననమునందు వర్ణింపబడిన రాజుల 

విషయను నిణారింతము వీరు 

స్క_ందవర్మ 

ac) 

బుదవర 
థి 2౫ 

చెండలూరు (౧౧) కాననమందుం జేర్కొనంబడిన రాజు లెప్పుడు 

రాజ్యము చేసిరి? అను విషయము ప్రథమనున విచారణీయముః 
క్షే 
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సారాల్ట్టుగా రిట్లనుచున్నా రు!“ చెందలూరు. తొసనపు లివి, + .పీకిర, 
నుంగళూర్కు ఉరువవల్లి డానషత్రములలోని లివిని పోలియున్నడి అక్ష 
రముల తలకట్లవై యడ్డగీట్లు చెందలూరు శాసనమున లేకపోవుటయే 
దానికిని ఇతర శొసనములకు గల భేదము, మజియు దీనియందు రి, 

“కి “యీ (కొమ్మును సమమైన రెండు నిలువుగీజ్టై యున్నవి, ఈయతుర 
ములను తెలియ(జేయు నిలువుగీట్లు పీకిర మంగళూరు ఉరువవల్లి శాసన 
ములలో మిక్కిలి కుకుచలుగ నున్నవి, ఈవిషయము చెండలూరు శాస 

ననుపై య ర్వాచీనము ద్ర నిడుచున్నది, కావున చెందలూరు కొసన 
మున ేర్కొనంబడిన పల్లవ రాజులు నీంవావర్శ, సీంవావనిదువ్రుల మధ్య 

కాలమున ప్రభుత్యను సల్పియుండవలయును కే 

కేవల మతురముల స్వరూపమునుబట్టి దానశాసనములను నందు 

'ఖేర్కొనంబడినవారి కాలమును నిర్ణయించుటకు గొంతవజకును సాధ్య 

మే, న్థూలముగ నతరముల స్వరూపనునుంబట్టి శాసనముల ప్రాచీ 

నా ర్వాచీనత్వమంలసు నిర్ణ య00పవచ్చును, అట్లుగాక అతురస్వరూవ 

బట్టి యీశాసన మిప్పటిదనీ నిశ్చయించి చెప్ప వీలుగాదు, వారాల్ట్లు 
గారు వై చేసీన నిన్రాంతేము పై దుబ్రాయ లీట్లు వాస్ట్రఖాష్టనమునుం చేసీ 

యంన్నా (డు 

“పీకిర్య నుంగళూర్కు ఉరువపల్లి శాసనములలోని యాయశర 

నులు సరూవము చక్కగ చేర్పడినవనియు తత్కారణమున నది 

యశార్ట్రచీన మైనదనియు లివిళాన్తదృష్టితో నీశాసనములలోని యతర 
ములను బరిశీలించి చూచిన కారాల్ట్టుగా రనియుళ్నారుగదాః నేను 
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నప్పుడ , (చెందలూరు కాసనమున) *రీ శిల స్వరూపము గొంబెము 

జక్కంగ నేర్చడియున్నను, వానికి బదులు వా” “యిల స్వరూపము 

చక్కంగ చేర్చడక యున్నది, అయరముల నొక్కొకదానితో బోల్చి చెప్ప 
గలిగినదంతయు చెందలూరు కొసనము దక్కిన మూటితోడోను సమశకా 

లీన మనియే, 

“అయితే అతరముల నొండొంటితో బోల్బుటకు బదులు, 

లిపులయొక్క_ సామూాన్యస్వరూపములను బోల్చి చూచితిమేని, చెంద 

లూరు కాసనవులిప్తి ప్రాచీన కాసనములందువ ల, నంకరటింకరగనున్న ది. 

ఉరునపల్లి, మంగళూరు, వీకి. శాసనములం దన్ననో, అర్వాచీన శాసనము 

లందువ ల్కె లివి చక్క_[గ కుదిరియున్నది, అయినప్పటికిని సామాన్యముగ 

నతరములపోలిక య థార్థస్థితిని తెలుపగలడని నేను నమ్మను, శాననిము 

లను వ్రాయు చెక్కడప్రు బనివాం డ్రనుబట్టి కాసకాతరములు ఖేదించు 

విషయము వల్లవకొసనములవలన నే కాక, గాంగ, కాదంబ శాసననునల 

నను బుజానగుచున్న ది ఒకొ_కపు డో రాజు కాలచునండలి శాసన 

ములే యొకదాని నొకటి పోలియుండవు కడపటిమాట;: శాంచీప్రరమున 
నొనయగంబడిన చెన్టలూరు శాసనమును పలక్కడయం దిచ్చిన యురువపల్లి 

శాననముతోడనుు డశనపుర, మేన్లాతురలనుండి యిచ్చిన మంగళూరు 

వీకర శాసనములతోడను బోల్పవలనీన యవసరము లేదని నాయభిప్రా 

యము, పలక్క_డ, దశనప్రుర, మేన్యాతుర లనువట్టణములు గుంటూరు 

సీమలోనివై యుండవచ్చును అనగా నవి కాంచీపురమునకు బహుదూర 
మున నుండినవి, కావున చేశ భేద మే (మళాసనములందల్సి యతర భేద 
మునకు గారణమని విశడముగుచున్న దీ ! 

le ప్ర త చ పుట ఉక... శీ, 
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ఇట్లు 'చెష్టలూరుశాసనము ఉరువపల్లి, వీర మంగళూరుశాసన 

ములకాలనుప్పటిదో, "లేక తత్పూర్వపు కాలముదో యను నఖిప్రాయను 

దుబ్రాయలుగా రిచ్చియున్నారు ఇదియే సరియైన యభీస్రాయనుని నా 

తలయ్ట. 

ఇస్టలూరు శాసనములోని "రాజులు సీంహవర్మ సింహానిన్లువుల 

మధ్యశాలనున రాజ్యము చేనీయుందురని వారాల్ ట్లు అభిప్తాయపడి 

యున్నాడు, ఇది సాధ్యముకాదు, వలనంగా, ఉదయేందిర శాసననునం 

'బేర్కొనయండిన రాజులు సీంవావర్మ వెనుక కంచియందు రాజ్యము చేసీ 

నట్లు తెలియుచున్నది “లిపిస్త్రభావనునుబట్టి భూడంగా నీ (ఉద యేన్టి 

రఫ్రు) శాననము ఉరువపల్లి శాననమ.కంళె దరువాతిదని యభిప్రాయవడు 

చున్నాను అని కీల్ణారను చెప్పుచున్నాడు కావ్రన శెన్టలూరు శాసన 

ములో జేర్కొనంబదిన రాజులు నింవానర్శకు వెనుక కంచియందు రాజ్య 

ము జేసీరనుట కవకాళము లేదు, వారు నీంహవర్మకు వూర్వమే చేసీ 

యుండవలయును, 

ఇట్లు చెన్దలూరు శాసనవురాజుల కాలమును స్థూలముగ నిర్ల 

య౭ంచితిమి, ఈశాసనమున నిద్దరు కుమారవిష్ణున్రలు వేర్కొనంబడియు 

న్నారు, వీరిద్దరిలో జంగోడు (గ)పట్టిక యందు వర్ణింపబడిన కుమారవిష్లు 

వెవ్వండు! ప్రథముండా, ద్వితీయుండా! ఒంగోడు (౧) కాసనమందలి 

వంశావళి యిదికిా 
అ యాటాలాల 

జ ఎ, ఇం నం) క, ఆ చిర కిం 
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కుమారవిష్థువ్ర 

స్కస్టవర్మ 

వీరవర 
జారే 

విజయ స్కస్షవర్మ్య 

అ "ఈ శాసనము విజయస్కందవర్మ నాటిది ఇతండు ఉరునవవల్లి కాసన 

దాతయగు యు ను, విష్ణుగోవునియొక్క తండ్రి, జంగోడు (౧) శాన 

నములోని “య కురములు ఉరువపల్లి, నుంగళూరు, వీకిరశాసనాతరముల 

వంటివి” అని కృష్ణకాష్ష ప్రులగా రనుచున్నారు, విఠావుత్రుల శాసనముల 

కంతేటి బంధుత్వముండుట వింత గాదుగదా! చెన్టలూరు కాసనపు టతుర 

ములు నైతము ఉరువపల్లార్థిది శాసనముల వప పుటలను వండి 

తుల యభీప్రాయను, శావున శెన్టలూరు శాసనమ.లోని రెండవ 

కుమారవిష్లువు ఒంగోడు (౧) శాసనవు విజయస్కస్షవర్మతో నించుమిం 

చుగ సమశాలీనుడుగ నుండవలయును, అట్లయిన ఇెందలూరు కాసనవు 
౨-న కుమారవినువున్కు ఒంగోడు కాసనపు కుమార విష్ణువును భిన్న 

పురుషులు, ఒంగోడు (౧) కాసనపు విజయస్కందనర్మయు, ఇెన్టలూరు 

శాసనప్రు ౨న కుమార విష్ణువును ఇంచుమించు సమశొలికు లై నృజంగోడు 

(౧) శాసనవు కునూరవిక్షువు చెన్టలూూరు శాసనపు కుమారవిన్లువునకు 

మూండు నాలుగుతరముల ముందటివాండగును చెందలూరు కౌసనము 

ప్రశారము ౨-వ కుమూరవిష్లుని కాతవేరకహూడ కుమారవిన్లువే కదా! 

జేలూర్చాశేయపు శాసనమున రాజులవరుస యిట్లు గలదు! 



చ రి రచన శ్ర 

స్క న్దశివ్యి 

కుమారవిమ్ల 

| 
బుద్ధవర్యు 

కావున వల్లన నంశనృతు స్వరూప మిట్టిదిగ నుండవలయును, 

వీరకూర్చ 

స్కందవర్శ (౧) * 

(స్క_న్దశిషుర్ధిండు) 

కుమారవిష్టువు (౧) * 

| 
| | 

బుద్ధవర్శ * స్క.౦దవర్శ 

కమారవిస్ణువు (౨) * వీరవర్శ 

న 

| 

నీంవావర్శ * యు ను J 

స్క_ందవర్శ (౨) * we 

సందివర్శ (౧) * జన 

శ కంచి రొజులంం 
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ఇక ప్రాకృత కాసనపు రాజులకును, వీరికిని ఎట్టి సంబంధము గలదో 

సజు. వీరు ః ‘ 

స్కాందశిమ్య=స్కందవర్శ 

యు, మనుః బుద్ధవర్మ 

వీరకూర్చు నమహారాజొకం డుండె ననుటకు ప్రబల నిదర్శనము 
దర్శిత్మామృపట్టిక దీనిభాష సంస్కృతము ఇది వీరకూర్చని మునినును 
మనికాలనునాటిదిః అతరములు కడు ప్రాచీనములు దర్శికామ్రవట్టి 
కను ఉరువపల్లి హిరహడగళ్ళి కాసనములతో బోల్చిచూచితిని అతుర 
ములు ఉరువపల్లి కాసనాతరములకం కె. 'బ్రాచీనములుగను, హిరవాడ 
గళ్ళి శాసనాతరములకు దరువాతినిగను గన్పట్టుచున్న వి, దర్శిశాసన 

దాత ఉరువవల్లీ, హీరవాడగళ్ళి శాననముల మధ్యుకాలమున నుండెనను 
టకు సంశయము లేదు ఉరువపల్లి కాసనదాతయగు యు, మ నిన్లు 
గోపుని తాత వీరవర్శ యని యొకరా జున్నాండు, ఆతండే యీవీరకూర్చ 

రాజని కృష్ణ శాస్త్రీ గరకు శాసనపరి శోభకులయ్యు వీర లిట్టిపౌర 

చాటునకు లోనగుట చిత్రము దర్శిశాసనము ఉరువపల్లి కంటె ముందటి 

దని లిపియే సాత్యమిచ్చు చున్నది, క స్థ ళొ స్త్రీ గారు *' వాయలూరుకాస 

నమున వీరవర్మ పే రొక్కనూరుం గాన్సించుచున్న ది, కావున వీరకూర్చండే 

వీరవర్మ*1 యని తమ వాదను నుద్ధరింపం జూచిరి, శా స్త్రీగా "రేదృష్టీతో 
జూచిరో కాని సదరు కొసనమున వీరవర్మ నామమునకు బైన రెండు 

పర్యాయములు వమ్చ సీరహూకృగానును _ వారికంటం 6 బడక పోయెను, 

ఎ, ఇం నం ౧౫ ఫు రజ. 
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వాయలూరు శౌాసవమున (౫౧౧) రెండు పరార్థ్రియనులును వీరకూర ఏ 

నామము స్కందవర్శ, కునూరవిళ్ల్షునామములకు ముందే నచ్చియున్నది, 
వేలూర్చా ళెయపు శౌసనమునను నక్లే యున్నది, దర్శికాసనపులిపి చెంద 

లూరు కాసనవు లిపికంచె ప్రాచీనముగ గన్పడుచుండుటచే తచ్భానన 

దాత రెండన కుమారనిష్థువునకు పూర్వనున్న వాం డనుట స్పష్టము, 

కానన నాతని ముత్తాతయగు వీరహూర్చవర్శ పహీరవాడగళ్ళీ శాసనదాత 
యగు మొదటి స్కందవర్మయొక్క_ జనకుందేకాని యన్య్యుడు గాందుః 

దుబాయలుగా రేకారణనుచేతనో నీరకూర్చనిపే ౭_శ్టరెరి, పల్లననంక 
నృతీమున లేనివేళ్ళను కల్పించిరి బప్ప్క స్కందవర్శ, యు, మ, బుద్ధ 

వర్మ, బుద్ధ్య్భాంకురులకు విమ్మట విష్ణుగోపు నొక్కని సృజించి తదనంతర 

మొక స్కందవర్మను వానికంటగట్టి, వానికి పల్లవవంశవృతునుం నతికిం 

చీరి, ఇట్లు దుభ్రాయలు పల్లవవంశో మును బవాులీకరించుట కొక కార 

ణను గన్చడుచున్నది, క్రీ, శ నాల్లన శ కాబ్టిమధ్య కాలమున దతీణ 

'దేళమువై దండొత్తివచ్చిన గుప్తరాజు సముద్రగుప్తుడు కాంచీళ్వరుం 
డగు విన్షుగోపుని నోడించెనని వారినేనుండు ఆలవోబాదు శిలా_స్తంభ 
శాననమున జేన్పియున్నాండు ప్రాచీన శాసనముల నన్నింటిని గాలించి 
చూచినను విమ్లుగోవనామపల్లవ రా జై దవళ తాబ్బనుధ్యనువజి శేక్క_డను 

గాన్సింపండు కావున విళ్యాసాశహకామగు వాయలూరు శాసనము 

నాథారపజుచుకొని ప్రాకృత కొసన రాజులప వెనుక నొక విళ్ణుగోవునికి 
రాజ్యాభి మేశ మొన ర్చెను, 

సము ద్ర గుప్పుని దతీణదండయా త్ర, శ్రీ శ, 850-60 ల మధ్య 

జరిగి యుండునని న్మిత్తుగారనిరి *వారెనేరుడు సముద్రగువ్లుని యు త్తర 

దిగిషిజయమునకు ముంగు దఖీణ దిగిషిజ యనును వర్లి ంచియుండుటను 

క్ష ఉరీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా 
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శారణముగాం గొని దతీణ దిగ్గిజయము క్రీ శ, తికిర సం, ననో 840 
సం, ననో నడచియుండునని దు చ్రాయిలుగా రనుచున్నారు కేతన యిరుగు 
పొరుగు దేశముల నుండు శ త్రువుల నక్టై యుంచి నుందు దూర దేశము 

లవై నేరాజునకు దండయాత్ర, వెడలుట సంభవింపదు, ఉత్తరాపథను 

నందలి శత్రువులను లో(బజుచుకొనక దత్సీణ దిగ్బిజయమునశై సముద్ర, 
గుప్తుడు బయలంబచేకెనకుట శాకు నమ్మకు కలిగింపలేదు, కావున స్కి త్తు 
గారి యభిస్త్రాయ మే సరియైనదని నాకు డట్టుచున్న ది సము ద్రగుప్పుని దండ 
యాత్ర, యెప్పుడు నడచియుండినను ఆ కాలమున విష్ణుగోఫుం డను వల్లన 

రా జొకం డుండియుండనలయును, అట్టి రా జెవ్వండైన నున్నాయణేమో 
కనుగొందము, ఉరువవల్లి శకాననడాతయగు విక్షుగోవుని యన్న యగు 

నీంహావర్శ శ్రీ శ 186 మొదలు 460 వఆతును రాజ్యము చేసినట్లు 

పీటుగారు నిర్థారణ చేసియున్నారు 2 విష్ణుగోవుంయగూాడ నప్పటి వాం 

డనుట నిస్సంశో యము; ప్రాకృత వకాసనము లందు గాని, సంస్కృతే శాసన 

మాలయందుగాని విష్ణుగోప సామముగలవారలలో బ్రథముం డితండే, 

ఇంతకుముం దావేకుగలరా జెవ్వండును లేడు, ఉరువపల్లి విక్షుగోవుండే 

సము ద్రగుప్పుని ప్రతిపతీ కాజాలడు వీలనంగా వారి కించుమించుగ 

నొక శతాబ్దమెడ మున్నది. శావున నురువవల్లి విమ్తుగోవున కొకళళతా 

బ్ధమువూర్వ మొక విష్ణుగోవుం డుండియుండవలయును, అనంగా నాతండు 

శీ శ 350 ప్రాంతమున రాజస్ట్రము సేయు చుండియుండవలయును, 

సీంహవర్మకు ముందు కంచియం _దైదుగురు పల్లవ రాజులు రాజును 

చేసిరి, తరమువకు ౨౫ సంవత్సరములు విడిచిన ౧౦౦ సంవత్సరము 

క చా ద చ పుట ఇ&గొ 

బె జరా వీసా ౧౯౧౫ పు కోరా 

i 
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లలో నాలుగుతరము లగును నింహావర్శకు నాలుగుతరముల నుందు 

న్నవాండు మొదటి స్కందవర్మ ఈతని కాలమున సముద్ర గుస్తుని 
దండ యో త్ర నడచియుండవలయును ఆలవోబాదు శాసనపు విక్షు 

నోవుండు స్కందవర్శ జ్యేష్యపుత్రుండై యాతని తరువాత రాజక్ట్రనునకు 

వచ్చియుండవలయును, సంతకానహీనుండుగనో, కయ్యమనుననో, వనీతన 

ముననే మడియుటచేత నాతనివేరు సంస్కృత ప్రాకృత శాసనములయందు 

టి, జి, శంకరయ్యరు మొదటి స్కందవర్మ పుత్రుడగు యు, మ 

విజయబుద్ధవర్మయ్సు చెందలూరు శాసనములోని బుద్ధవర్మయు నొక్క.డే 

యనిరి, ఓచెందలూరి కాన ఫు బుద్ధ శర్మ తండ్రి చేరు కుమారవిన్లుం డగుట 

చేత వీరేకపురుషు లను వాదము సాదు, కావున మొదటి స్క_ందవర్శకు 

మువ్వురువుత్ర లుండిరని యొప్పుకొనితీర వలయును బ్రింతటితో పల్లవ 

వంశానళీంగూర్చిన తర్మ_మును చాలింతము 

ఈ క్రింది నంళవృతుమునందలి రాజిల కాలము స్థూలముగ నిగా 

రణ నేయంబడినది, నీంవానర్శ కాల మొక్కటియే నిక్చయనుగ చెలిని 

నది తక్కిన రాజులకాలములు వురుహోంతరమునకు ౨౫ సంవత్సర 

ములు తగ్రించుటనల్లను, ఎపాచ్చించుటవల్లను తేలినవ కొవున భావివరి 

శోధననలన వా స్తవస్థితి బయ ల్పడ శలయును, 

కే ఇత, హీం కాం నర మ; 
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వ౦ళ వృ EN ము; 

వీరకూర్చవర్శ 
లేక, బప్పమవో రాజు (౮౫. 3౧౦) 

శివస్కన్టవమ్థక౯ ౧ 

(స్కన్షశిష్యూండు (3౧౦-5 3౫) 

విష్ణుగోవుండు | 

(సము ద్రగున్చుని శత్రువు) కుమూరవిష్ణువు ౧ యు,మ, విజయబుద్ధనర్శ 

(33౫-3౬౦) (8 ౬౦- కరి ఇరు చేవిధత౯ా 

బుద్ధనర్మ (3౮౫-౪౧౦) | [బుద్ధ్యా] కుర 

స్క స్టవర్మ 

కుమూరవిమ్లును ౨ (౮౧౦-౪౩౫) వ్ 

స్మ_నవర్శ 

సింహావర (ఈ 38౫.ఈళ౬ం౦ం) 
జాసి 

స్కన్దవర్శ తి (Ben. ౪౮ 

నన్టివర్శ (౪౮౨౧౦) విజయవిమ్షుగోపవ ర్త 



92 చరితృరచన 

3 
వై పకరణమునందు పల్లవ వంశవృతమును రచించితిమి, ఆ 

లీ య 

వంశజుల చరి త్ర మింకను వర్ణింపవలనీయున్నది. వల్లవులకు నాగకన్య 

మూలమున రాజ్టలాభను గలుగుట నింతకువూర మే వచించియున్నా 

ము, అటుసిమటి వృత్తాంత మింకను జెప్పవలసీయున్న ది, దీని కాథార 

ములు పల్లవ రాజుల స్రాకృతసంస్కృత కాననములే, ఇవిగాక ఆకాలపు 

పరరా త ముల రాజుల కాసననులందును, గొన్ని పురాతన గృంథముల 

యందును పల్థవరాజాల విషయము చెప్పబడియున్నది, అందు ముఖరి 

మెనవి = 

౧ సముథభ్రగువ్లుని యలవాబాదు శిలా_స్తంభ శాసనము: అందు 
సము దగు ప్పండు దహీణమున జయించిన రాజ్యములును తదధిపుల 

నామనులును వర్లింపబడియున్న వి 

౨ కదంబ కకుత్ స్థవర్మ తాళగుండ శాసనము! “ఎ, ఇ, సం ౬) 

కదంబ రాజ్యస్థాపనను వర్ణించుచున్న ది 

క 3 మృగోశనర్శ రవివర్శల శాసనములు, (ఇం ఆం, సం, 

జు పుట ౨రా, ౨౯, 

౪. కృష్ణవర్మ (౧) నాటి అణజిశాసనము ః (ఎ కర్నా,సం కా, 

దా గి, నె ౧౬౧), కృష్ణవర్శ నైనక్ఞిము నెట్లు పల్లవులు వాతము చేసిన 

ద్యు వర్ణించు చున్నది 

౫ పెనుగొండ శాసనము | (ఎ అం, సం, ౧౪) గాంగపల్లవ 

రాజుల మెత్రిని 'దెల్పును 

౬. లోకవిభాగము . శైనభూగోళ విమయిక గ్రంథము, మొదటి 
సింవావర్మ కాలమును దెలియ(జేయు చున్న ది, 
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వీరకళూర్చ నుజోరాజు, 

ప్రౌచినవల్లవ రాజులలో వ్రథమ.ండు వీరకూచకాొామవో రాజు 

నాగరాజు ఫొమా ్తెను పెండ్లాడుటచే రాజ్యలాభము గలిగెనని వేలూ 
ర్భాళేయపు శాసనము పల్కుచున్నది 

“యః ఫణీన )సుతయా సహా గృహీ 

ద్రాజచిహ్నా మఖిలం యశోధన ధనఖి, 

దశికా శాసన మితండు “న్షబావాబలాజ్ఞికాతోో జ్ఞ౯ాత క్షూత్రులో 

డని చెప్పుచున్నది, పంతకుమించి యీతని విషయ మేమియు మనకుం 
చెలియదు, ఇతని కుమూరుండగు మొదటి న్మన్దవర్శ యీతని 'బప్ప 
నవోరాజని వేర్కొని, “అప తిహతశాననులి డనియ్క “అనేక హిర 

ణ్యకోటి గోవాలశతసవాస్త చ జాతి” యనియు జెప్పుచున్నా(డు, వాల 

శత సవాస ప్కడానమును poe డాక్టరు కృష్ణ సాపమిఅయరింగారి ట్లను 

“దీనికి (గోహలశతసవా స్త యనుదానిక్సి నేమైన నర్భమున్న చో 

నరణ్యమును నరికించి భూమిని వ్యవసాయార్ష్మమగుదానిగ మూర్చ నీ 
రాజో ప్రయత్న ముజేనెనని నిస్సంశ్రయముగ సూచించుచున్నది, ఈసంద 

ర్భమున నొక విషయమును గమనింపవలయును, తమిళుల కీ దేశము 

(సాతవాహనావోరము: ద_త్తమండలము) దండారణ్య మనువేర నెరుక 

పడియుండినది, ఇదియే సంస్కృృతపు దండ కారణము, ఇచ్చట పశుపాల 

నము ముఖ్య|్యోద్యోగము, పళుహరణను ముఖ్య క్రీడ, ఈ బప్పదేవుండే 

యరణస్ధమును వ్యవసాయార్ష్హ్మనముగం జేయ. వయత్న మెంతనణకు 

సఫలమో చెప్పజాలము బ్ర యత్న ము జేనెను, కావున నీరాజు జను 

లకు మవోపకార మొనర్చెను, ఇట్టి పృభోవులను ద_త్తమండలనులోని 

జను లింకను స్మ రించుచున్నారని స్థానిక చరి. బ్రిలవలన డెలియుచున్న ది,” 
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ఈతని రాజ్టుకాలమున నల్లనరాజ్య విస్తీర్ణ మెంత! ఈతని 
కుమూరుడగు శివన్కన్టవర్మ కొసనములవలన నీవిషయమును దెలినీగొన 

వచ్చును సాతవాహానరా వ్ర్రము (అనంగా బ్ర స్తుత ద త్తమండలములో 

గొంతభాగమును, మెసూరు నీనలోని గొంతభాగమును), కంచీఫురము 

(అనంగా తొ “ండమండలము), ఆంధ్ర, పథము (అనగా కృష్ణవతికుగల 

యాంధ్ర రాజ్యము) వల్లవ్రులకు స్వాధీనముగ నుండెను, 

మణీయు నీతని రా వ్ర్రనున కుంతల చేశముకూడ ేరియుంటెను, 

పశ్చిమ సముద్ర మె పల్లవరాష్ట్రమునకు పడమటి సరివాద్ధుగ నుండెను, 

ఈవిషయమున పండితులు భిన్నా భిప్రాయమును గనంబజచియున్నారు, 

వారిలో వ్రనుఖుండు స్టా ఫెసరు రాప్పక అను నతండు, ప్రస్తుతము 

మెసూరునీమలోని షికారపురతొాలూకాయందు మలవళ్ళి యను 
గ్రామము గలదు, ఆయూర పురాతన ప్రాకృత శాసనములు రెండు చెక్క. 

బడిన శిలా స్థంభ మొకటి కలదు. అందొకటి, “*వోరీతిపుత నివ్దుకడ్ల 

చుటుసాతకంణీ' యను నతనిడి, ఇతడు నాగవంళజుండగు నారి ధ భృతి 

రాజు రెండవది వేరులేని కదంబరాజుది ఈ రెండు శాసనములను 
విమర్శించు చు రాపవ్పళ౯ ఇట్లు వ్రాయుచున్నాండు:. 

“ఈశాసనము (మొదటిది ఆగ్రామమందలి దానమును తేల్చు 

చున్నది ఇది రాజునకు *“వైజయంతీఫుర రాజూ యను బిరుదు నిచ్చు 
చున్నది ఇచే _స్తంభమువై నీశాసననును [క్రింద వేజొక శాసనము 
గలదు అత్షరములకుబట్టి చూడ నిడి వై శాసనముకంకె. విశేషము 
పిముటిదిగాదు, ఇందువలన బనవానీ రాజ్టము (కుుఏకఎము) చుటువంశేము 

వారికడనుండి కదంబుబహా_స్తగత మైనట్లు అెల్లముగు మవ ది” ప్రాఫెసరు 

రాస నన్నట్టు కుంతల రాజకిల క్షీ చుటుకులమును వీడి తత్ క్షణమే 

కదంబనంశము నాశ యించలేను మొదటికారణ మేనున్మ చుటునంళ 
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మంతరించిన కౌలమున కఎంబ రాజవంశ ముత్ప త్తి కాలేదు, మతీయు 
కదర౭బులకు కుంతల రాజ్య్థిప్రా_ఫీ పల్లవనర సాలుర యనుగ హామువలన 

గలిగినది, ఈవిషయము కదంబ రాజనంశమునకు మూలఫవురుషుండగు 

మయూరఎర్మ మునిమనుదుడగు కకుత్ స్థవర్శయొక్క. తాళగుండశిలా 

కాననము చేం దెలియు మున్నది, మయూరవర్మ కు రాజ్యప్రా_ప్రీగల్లిన విధ 

మునుగూర్చి యిట్లు చెప్పంబడియున్నది = 

సం శ్రిత స్తదా మహీ పాలా నా రాధ యుద్ధేషం విక్రమైః, 

ప్రాపవట్టబంధసంవూజూం కరవల్లవైః పల్ల వెధృ౯ తాం, 

భ్ ౦గురో మ్రికావల్లి తై నృకాత్య దపరాణకావాంభః కృళావధిం, 

పహారా మనన్యసఖ్బరణ సమయస్థితాం భూమి మేవచ, 

వెన్లో కములవలన నుయూరనర్శ పల్ధవ రాజూల నాశ్రయించి అనేక 

యుద్ధములయందు వి శ్రమునుం బ్రిక టించుట చె వారిప్ర సాదమునకుం 

వాత్రుండాయెననియు దత్కాారణమున బ్రేవారము మొదలు పశ్చిమ 

సముద్ర మువటికు గలరాషప మున కెతని నధిపతిని జేసి స్వకరవల్లనము 
mr . \e9) ణు 

లచే నాతనికి పట్టబంధమ.6 చెనీరనియుం దెలియుచున్న ది, 

శావున కుంతలము కదంబులకు వూరగము పల్లవుల స్వాథీనమం 

దుండె ననుట స్పన్టము, ఆంధ్రభృత్యుల యనంతరము పల్లవులును, 

సిమ్దట కడంబులును కుంతలమువై రాజ్యము చేసిరి, వీరకూర్చని కాల 

మున కుంతలము పల్లవుల యేలుబడికి లోనై యుండెననుట నిస్సంళ 

యము, ఒక కుంతలమే కాదు, కొంగు దేశమువనై త మాతని యధి కా 

రము చెల్లి యుండవలయును, కావున నాతండు భార్య మూలమున లబ్ధ 

మైన ఆంధ్ర సామ్రాజ్యపు ద థ్రీ ణార్భమువ కధిపతియై యుండెను; ఆతని 

రాజథాని కంచి, 



96 చరి తరచన Vy 

(శివన్కందవర్హ క్రీ, శ ౩౧౦-౩3౫ 

శివస్క_ందవర్శ వీరకూర్చని ఫుత్రుండని యింతకు వూర్వమే చెన్పి 

యున్నాము, ఇతనిని రెండు శాసనములు దొరకినవి, అందు 'వెందటిది 

మైదవోలు కాననము; ్రడి శివస్మ_ం౦3వర్శ యువ రాజోగ నున్న కాల 

మున నిచ్చినది 

“యువమవోరాబో భారడాయసగోతో 
పలవానాం శినఖి[ం]దవమ్మో ” 

బది బప్ప లేక వీరకూర్చ మువోరాజు ౧౦వ రాజస్టనర్ష మున 

నొనగంబజెను, అని మైదవోలు శాసననమున నున్నది, 

శెండవది, హిరహడగల్ళి శాసనము, ఇది రాజైన వుట ౮-వ 

రాజస్ట్రవర్ష మున నిచ్చినది రాజు తన్ను గుణించి యిట్లు చెప్పుకొని 

యున్నాడు. 

“అ్యథోమ వాజ పేయాస్ప మేధ యాజీ ధను మవో రాజాధి రాజో 

భారద్ధా యోపల్ల వాణ నీవఖందవ మో” 

ఈ రెండుకాసనములు గాక యీతని రాజి కాలమున నీయంబడిన 

శాసనము నముజీయొకటి కలవు, దీనిని బారు దేవియెక్కు గుంటూరునుండల 

శాసన మందురు ఈమె (విజయ) రృందవర్మయొక్క వుత్రుండును, 

యువమవో రాజూ. నగు విజయబుద్దనర్మయొక్క_ భార్య, ఈదంపతులకు 

ర శాంత నామభేమయుం డగు పుత్రుడొకం డుండెను, వానివేరు 

బుద్ధ్యాలకుర యని వావాల్దుగా రనిరి శాసనడొత్తి యువమవో రాజ్ఞి 

యగుటచే నప్పటికి యువమువో రాజు బ్ర ఎకయుండెనా యను సంళంసము 
ణే కలుగుచున్నది ది నిజమెవను కాక పోయినను బుద్ధవర్మ శివస్క_న్షవర్శ్మ 
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ప్ర థదుభుత్తు. జచట నిజము, దీని కీతంయ యావరాజ్యవట్టాభిషి క్తుం 

డగుటయే సాజక్ణిమ.. స్రాచీక వల్గ్శకాజు.ం తను ప్రథమ పుత్రుని 

గాన్కి సోడరునిః గాని యావరాజక్థమ.న భిషి క్తునిగ జేయుచుండినట్లు 

తోచుచున్నది శివస్కన్షవర్మ తన తండ్రి కాలమున యువ రాజుగ నుండె 
ను, అల్లే బుద్ధవర్మయును , నింహావర్శ రాజు కాలమున నాతని సోదరుండు 

విష్ణుగోవుండు యువళాజుగ నుండెను, ఇంకే కాక మహారాజు రాజథాని 

యగు కాంచీప్పురికుండి పల్లవ రాజ్యము. లోని దతీణభాగము నేలుచుండె 
ను, ₹_త్తే రార్భనుం యువమవో ఠా చేలబడియం దుంజె ననుట స్పన్హము 

శివస్కన్టవర్మ యువరాజుగ నున్న మాడు ఆంధ్రవథమునందలి విరషరయను 

గ్రామమును జానమునేయుచు థాసికటకములోని తనవార్థ్రపృతుని కడి 

ఆయయొటుకవటిచెను యువరాజగు బుద్ధవర్శ భారర్టయగు చారు బేవి 

దాలూరునందలి విళ్లుచేవాలయమ.నకు భూదానమును జేనీ తద్వర్త 

మానను.ను “కడక అనగా థానర్భికటమునండలి యధి కారి కెటుకపఆ 

చె తరువాతి కాలమున సింవావర్మ యనుజుండగు విష్ణుగోవవర్శ యు, 

తద్యంశ జులును వ్రస్తుతవు నెల్లూరు గుంటూరు మండల సంగమ ప్రాంత 

ములలోని దశనపుర, వంక్కద (వులికాట్సు, కాంభ్రావ (చేబ్రోలు) యను 

స్థలముబనుండి పల్గవరాజకిపు టు_త్తరార్థమువై బ్రభుత్వము నేయు 

చుండిరి, ఈయుదావారణములవలన పన యువరాజులు పల్లవసామ్రా 

జ్యను లోని యు_త్హర విషయతు.ల ! ధివత్..లై యుండిరని తేలుచున్నది 

శివస్మందవర్శ కాబలను.న బల్లనా జర వి ఫ్లీర్ణమునునార్చి యిది 

వణికే చెవ్పియుశన్నాము ఈతని శాసనములు ఈతడు అగ్ని ప్లోను, 
లూజవే య్య అశేధ యూ గనులను. జేనిన్ళ ఇెద్వుమున్నవి, కడపటి 

యాగమును దిగిక్జికేతలున్కు సొమ్రాజ్య్థవ్జభ ద్రులును నగు రాజు లే చేయ 

18 
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దగినది, తదితరుల కసాధ్య్యము కొవున నీతండు మవోళూరుండై. రాజు 

ములను ెల్బినట్లు తోచుచున్నది, ఈతండు జయించిన రాజ్యము లెవిగ్ష 

యో, రాజు లెవ్వరో తెలియదు అయినను వేలూర్నాళెయపు కొసన 

మున స్కందశిష్యూండు, అనలా స్కస్టవర్మ సత్యనేనుం డనురాజును 

జయించి, బ్రాహ్మణఘకికను దీశికొన్న ట్లు చెప్పంబడియున్నది ః 

“అన్వవాయనభళ్న్చన్ణ ఏ): స్కాన్షశిష్యు స్తతో భవ, 

దిళ్టిజానా౦ భుటి కాం రాజ్ఞ సృత్య నేనాజ్ఞహార యః” 

ఈసత్యనేగుం డె షాడో శకెలియరాదు, డాక్టరు కృష్ణస్వామి 

అయ్యంగా రీతు తోత్రవుండగు స్వామి సత్యసీంవాు(నేనడే యను 

చున్నారు, శాని యది నిజముగాడు, 

అప్పటి రాజ్ట్రపరిపాలనవి థానము శివస్క_న వర్మ శాసనములవలన 

కొంత డెలియుచున్నడి సరార్భిధికొరమును రాజునందే యుండెను, 

రాజ్యుపాలనమున రాజునకు యువ రాజు తోడ్పడు చుండెను రాజు నిరం 

కుశుడు గాడు రాజథానియందు మం త్రాంగసభ యొక్క._టి యుండెను 

ఈసభచారి యిప్రానుసారము వ ర్తించినను లేకున్నను వారి యభిప్రాయ 
ములను ముఖగ్టవిషయములయం డడుగుట రాజున కాచారమని తోచె 

డిని, ఈమం క్రాంగసభలో సభ ఫ్టత్యే మున శ-రర్హ్మ శో చెప్పుటకు వీలు 

"లేదు, హీరవాడగల్లి శాసవణు వ్ర కారము కొలివాల గ్రామభోజకుయు 

భట్టిసమ్మ యీసభకు జేరిన సభ్యుండు, 

“తొలభోజకస రవాసాధికత భట్టిసముసో 

యని శాసనము, ఇంతమాత్రమువనే భోజకు (అనంగా యిరాం 

దారులకు మంత్రా-గసభలొ సభక్ణి్ణము తదుభోజకత్య మువలన లభిం 

శ్వెడిదని తలంవరాదు భట్టిశర్మ బ్రాహణుండు, ఈతనీ బ్రావాణత్వము 
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వలన నే యీతండు రవాస్యాధికృతుం డయ్యెనని గ్రహించవలయును, 

వూరు త త్రియుల సభలయందుఃబో లె వల్గ్లవశాజుల సభలయందు 

మం (టి, రాజకుమారులతోో పొటు శ్రాహూణులుగూడ మం త్ర ము జెప్పు 

చుండుట యాచారము, 

పాలన సౌక ర్యాార్థమై పల్లవరాజన్ట్రము రా స్ర్రములుగ విభజింప 

బడియుం డెష; సాతవావానరా స్ట్రము, ఆంధ్ర*థముముండక రా స్ట్రము, 

కర్మ రాష్ట్రము ఇ తాష్టదులు ఈ రాష్ట్రముల వై ఎధిపతులను రా జేర్చజచు 

చుంతెన్కు ఇందు కొందజు శొజకుటుంబమునకు సంబంధించినవారు, 

తక్కినవారు సామాన్యులు, ప్రతి రా స్థ్ర మును మాడంబము. లను వేర 
గల భాగములుగ మరల విభజింబంబడియు౧జెను, మాడంబమున కిధి”తి 

మాడంబికుండు లేక మాడవికుడను వేతగల యధికారి, వీరుగాక 

స్థానికాధి కారులున్సు గ్రామాధి కారులునుం గూడ నుండిరి హిరవాడగల్లీ 

శాసనమున నింక ననేకులు రాజభృతషలు వేర్కొనంబడియున్నారుః వల్ల 

వులు గోవల్లవులు, అమాత్యులు, ఆరతీ కాధికృతులు, తిథూకులు, 

నై య్యగికులు మొదలగువారు. ఈయుపోస్ట్రగస్థుల నామమును పరి 

పాలనావిథానమును జర్చించునవుడు కౌటిలీయార్ధ థాన్త్రమునందున్వునతో 
కుని శిలాశాసనములలోను వర్షింవంబడిన మార్యసామ్రాజ్యుపు కట్టుదిట్ట 

ములు జ్ఞ వ్దీకీ వచ్చును వీనాకినిపర్టంతను వ్యాపించియుండం గతీణ 
రైక 

'జేథనుు ఆశోకచ క్రవర్తికాలమున మౌార్య్యులయెలుబడికి లోనై యుం 

డుట సు ప్రనీద్ధమెన విషయమే, తదనంతర మాం ధ్ర రాజులకాలమున 

పరిపాలన పద్దతులు మారక పల్లవుల కౌాలమునజిు క్లే యుండినట్లు 

తోచెడినీ 

శివస్క_ందవర కాలమున జను లెంత సుఖ మనుభ వించిరో తెలి 

యదు అయినను వారిపై నిధింపంబడిన సన్నులను జూడ వారు విశేష 
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సుఖ మనుభవించిరని తలంచుట కవశాశము లేదు సన్నులను రాజున 

కిచ్చుటయేగాక రాజభ్యకుర్ణ లగు నథికారులకు పాలు మజ్జిగలను సర 

పరాచేయవలనీ యుండెను ఉప్పు పంచదారలమింది పన్నును సర్కారు 

నకు చెల్లింపవలసీ యుండెను, అంజీవపను లధికారుల యుష్ట వ్ర కారు 

చేయవలనీయుండెను, అధి కొరులు గ్రానుస్టులకడముండి పచ్చిక్క కలప్క 

పశువుల, పండ్ల్కు పుప్పుములును గొనుట యాచారమై యుండెను, బట్టు 

జనులు సర్కారువారి కీయవలసీన పన్ను లకుగాన్కి చేయవలనీన ఇాకి 
రులకుగాని “బాధో లని చేరు ఇటువంటి బాధలు పదునెనిమిది, , వీని 

యం దొక్కటి వల నుప ద వించు మున్న ట్లు తో ఇడి, సంచరింతల 

(నీపాయీల్లు వల్ల బాధ విశేన ముగ నుండెడిడి, వీ రిచ్చవచ్చినట్లు రాజు 
మునం దంతటను సెంచరీంచుచు జనులను బాధించెడివారు, సచరింటల 

వలె గూఢపురుషులు రాజ్యుమంతటను సంచరించెడివారు, గూఢ సరు 

షల స్వభావ మెటీంగిన మన తరయివారిక వారవల్హ బప నువ ప్రవ 

మిట్టిదని వర్ణింప నవసరము లేదుగదా 

కాంచీవురవు. 2 ప్రాచీనపల్లవ రాజథాని 

బప్పదేవుడు లేక వీరకూర్చవర్శ యొక్క రాజక్టి కాలమునుండి 

యు పల్లవులకు రాజ థాని కాంచీపురము, మెననోలు శాసనము కాంచీ 

పురమున నీయంబడినదిః 

“కాంచీప్రరాతో యువమవా రాజో భారదాయసగొత్తో పలవానం 
సీినఖందవ మ్మో ధంఇాకడే బా_ప్పం ఆణపయతిి” 

యని శౌసనము, క్రందోవల్ల శివస్మ_౦దవర్శ యమన రాజూగ నున్న వ్వశు 

కంచి వల్లవ్రలరాజథాని యగుట స్పష్టము, ఆశ్లు పొరవాడగళ్ళి శాసన 
మునను 
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“కాంచీపురా ఆగ్టిశ్థోను వాజవెయాస్పమేథయాకి ధమ మనో 
రాజూధి రాజో భారద్దాయో వల్లవాణ శివఖుద మ్మో” 

యని ేప్పంబడియున్నది. వున శివస్కందవర్శ రాజథానియు కాంచీ 

శ్రాామీయని స్పష్టము, పిల్లన గాజ్యు త్పవ్యమైన? మొదంం వారికి 

కాంచీపురమే రాజధాని 

విస్ణంగోపుండా (885-860 

శ్రివస్మ_ందవర్శ యనంతేరను వల్లన రాజూష్ట్రధి పత మెవస్టరు వహీాం 

చినదియు నిక ఎయించి చెప్పుటకు వీలుగావు కొసనము.౨౬ అనే-సంచే 

వాముల కాస్పదను బగుమన్నవి, ఇ తకువూ ఇయు నాచే నిర్ణ 006 
PEE Ed జ స అ బడిన కాలనిర్దయవట్టికను బట్టి శింస్పంద “ర్క గుప్పచకృవ ర్రియగు 

మొగటిచంద్రగుప్తునకు (310.80) కొం డె మంపుమిఎచుగ సమ కొలీ ఎ 
అవవ 

డగుచుగ్నాడు, మొ శి చుడ ఇవ్రురియనంతర నూతనివు త్రు శు 

సముదృగుపుస చక్రవర్తి నయ పశేశు దిగిష్భిజేత, దత్తీ* 
అదు Ww A = = దిక్కు. మై దండు వెకలి తూర్పుస యు దృలర ము బృభుత్యము సెయుచున్న 

రాజుల నడిమి కిప్పమ గొ, యుత్త రావథనృపాలురగు నిర్గాలము 

గావించి యశ్వ మేధ చూగము నొ కి _కువహో రాజాధి రాజపడమును 

బడనెనని వారనేనకృతమిప న.వోతా.ఏ శిలా_స్త్రృభకాసవము పల్కు 
చున్నది  హారినేరుడు వై పళ న్హీయంద సముద్రగుపుని చే బరిభవింపం 

బడిన రాజును వారి శాజ్ట్రములను. బేర్కొనియున్నాడు వా 

"రెవ్వరన్న ఫి 

౧ కోసల రాజు సుహేంద్రు,యు. 

ఎ మవోకాంతారాధిపుంం జొ ఫ్ట్ఘ ఢొజూో 

ద కె రాళకనృపాలంండు మంతే రాజు 
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ర, పిస్టపురీశ్వరుండు మెహేం ద్రుణు 

౫%, కొట్టూరునరపతి స్యావిందత్తుండు 

ఓ! వీ రాణ్ణపల్లి రాజు దమనుండు 

౭, కంచిరాజు విషుగోపవుండు 
క్ి 

౮, అవనుక్తాధిప్టుండు నీల రాజో 

ణ్, వేంగీశ్వరుండు వా నస్త్రీనర 
as: 

౧౦. పాలక కాజు ఉగ్ర నేనుండు 

౧0౧ దైవరాప్ట్ర నాథుడు కుజేరుయడు, 

౧౨ కుస్త=:పుర రాజు ధనంజయుడు 
ఈరాజుబశు సముద్రగ పుండు బద్దులనుగ జేసి వీమ్థట విడిచెను 

ఈ రాజ్యను లుండినస్థలములు దేలియకపోవ్రటచే చంద్రగుప్తుడు శీరళ 

పరస్టంతముగల దతీణ దేశమును జయిం బెనన్న భ్రమ యొక్క_టికలిెను 
కాని యిటీవల దో బ్రాయలుగారి పరి శ్రామలవలన సము ద్రగుప్పుని దండ 

యాత్ర తూవ్చపము ద, తీర దేశముల వై గృష్టానది యుత్తరపుటొడ్డు 

నికు వ్యాపించెనని తేలంచున్నది గు_స్తపల్లవనై నృములు కృష్ణ కావలి 
యొడ్డుననే తా౭సీల్లైననియ్కు సయిద్ర గుప్తువకే పరాజయము కలుగుట బే 

యచ్చటినుండియే వెనుకకుం దరలెనని యు దుశ్రాయ లనుచున్నాండు, 
దీనికి కాసనస్థముగు నాథార మెద్దియు లేదు అట్టియాథారమును గల్చింప 

సమకట్టి ఆర్ , సుబ్బారావుగారు సొ6ం సౌయన కాజగు మొదటి నంది 

నర్మ పెదవెగి శాసనములోని 

“విజయ వేంగీపురానై క సను వా ప్పవిజయినో వా _స్తేవర్మ మవో 

రాజస్య” 

యన్న వాక్యము నాథారవజిచుకొన్సి వాస్తివర్మయే సముద్రృగుస్తుని 
"ఇల్చెనన్న భావమును శూది3విరిి ఇచ్చట నిజయళబ్దము శుధ్గనూద 
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కము, దీని కంతకంచు విశేషార్ధ మున్న ట్లగపడదు, విజయ శాంఛీప్రుర, 
విజయదశళ నప్రుర్క విజయః? లకక డలలోని “విజయిశబ్దను.న శేయర్థము 

గలదో ఆయర్థమే “విజయ వేంగీఫురములోని “విజయ” శబ్దమునకును 

కలదని శాభావము అట్లుగాక “విజయి శబ్దము జయనును టెల్పునబే 

యని వాదమునశై యొప్పుకొన్నన్కు వా_స్తివర్మ సముద్రగుపు నోడించె 

ననుట కది యెట్లాథారము కాగలదు 1 

వా_ప్తవను విచారించిన సముద్ర గుప్తుడు కృన్లను దాటిన శ్లే 

తోచుచున్నది కంచిరాజగు విప షుగోపున్ మాత్ర, మేకాక పాలక రాజగు 
నుగ నేనునిగూడ జయించిన టున్న ది, పాలక (పాలకుడు) యనునది 

కృష్ణకు దత్సీణచేళమున నున్న పల్లవముఖ్యపట్టణములలో నొకటి 

కావున పొలక రాజు సల్లవుల సామంతుండనుట నిజము: కంచినిక్షు గోవుని 

జెస్సి పొలకయుగ్ర నేనుని జెహ్లుటచే సముద్రగుప్తుడు వారితో వేరు 
వేరుగ యుద్దము జేసీయుండును పాలక రాజును పొాలకపురముననే జయిం 

చెనని తోచుచున్నది భావిపరిశోధనవల్లగాని నీజము తేలదు 

వై వాదములోని నిజానిజము లెట్లున్నను ఒకనిషయమును గూర్చి 

మనము సందేహవడవలనీన యవసరము లేదు అది యెద్దియన, సముద్ర 

గుప్తుని సమ కాలికుండగు వల్లన రాజు వేరు విళ్సుగోపుండనుట యే,అందువలన 

శ్రీ శ రవ శతాబ్దారంభమున కంచియందు రాజ్యము నేయుచున్న 

శివస్కంద వర కును,నీతనికిని నే దేనిసంబంధ ముండ లెననుట నిశ్చయము 

ఈబంధుత్వమును నిన్ధారణనేయుట శేశాసనమును డోడ్సడదు శ్రావున 

దుశ్రాయ లీతనికాటకై ౫౧ వర్షము లెడము సంపాదించవలనీవచ్చెను, 
జంగోడు (౧) కాసనములోని (మొదటి కుమాగవిష్థున్రశు చారుటేవి 

కుమారుడగు బుద్ధ్య్యాంకురునికి మునిమనుమనిగు జేసి ప్రాకృతీస-స్మృత 
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శాసళము?.మధక్థి ౯స్లుకోన స్కందనర్శల నిరికీంచెను. వాయ లూరు 

వేలూ స్ప శె దగ్న్శిా్శాసనళు లం వీరకూర్చం డనురా జుండెనని చాటు 

చున్నను దుబ్రాయ లాతని గామమున స్మ రింప లేదు. స్మరించియున్న 

యాతనీవాదవు? డొంక తక్పియంజెడిది, వాయలూరు కొాసనమున 

వీ“ళూర్పనావ. ధే య.ళ్ద్దరు (౫ ౧౧) గన్చించుచున్నారు, విష్ణు 

గోపుండు ౮-వ వాడు అనంగా, వానివేరు వై యిద్దరు వీరకూర్చుల 

మధ్య నున్నది వేలూ ర్పాలెయప్రు కాసవమున వల్లవరాజులలో బ్రథ 

ముండు వీంకూచ్చోండ? య, తత్పుత్రు,ండు స్కంద శిష్యుండ నియు, వాని 

కొడుకు క మారవిళ్లువనియు ెళ్చ-ంబడియున్నది, కావున వీరకూర్చండు 

పల్లవరాజు లో గెడ స్రాచీనుందని లేలుచున్నది, ఈవిషయమును గృష్ట 
శాస్త్రిగా రొత్వుకొన్నారు, వై కొసవములనుబట్టి యిీాతఃడు ప్రాకృత 

సనముల కొ౬మువాంతని రెమొవ్వుకొనవలనసీయున్నది అతని ముని 

మనుమంః ఢిశ్చినదే దర్శిశాననము దీనిఖామ సంస్కృరేము: వీరకూర్చని 

కొడుకు శి స్మండర్శ శాలను.నకు కాసనములభామ ప్రాకృతము, 

అతని మశ మని కాలమున సంస్కృతము, ఇట్లు శౌ సనమాలభావ రెండు 

తరములలో మూరిపోచూళు కాని కర్మిశాసన మెవ్పటిది! ఈ వశ్నాకు 

సమాఖథానము వెవ్పుట సులభముగాదు, అయినను బ్ర యత్నము చేయు 

దము వలవకాసోముల.గో ఒహాభ్రు గాతన మైనది హిరవాడగళ్శి శాస 

నము ౯ నియతురదులు చల తీరియుండక పోవుటగాక నానా 

ఘాటు శిలా నాసనాతురదము౬ల జోలియుల్నవి యావనమపహోారాజు విష్ణు 

గోపవర్శ యుగ “వల్లి కాసంము క్రీ: తి రరజ నం దయయిడినది,. దీని 

యతరముల: చలో తీదిడా దాక, క దూ భాశి లుగా రన్న ట్లు 
లో 

స బై మ మ 
స అ (౪ 

యు “పల్లి పీ కంటు వ్ర రా తనమెం నీ సవా స్త్రిగార వచిం చియు 
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న్యా, దర్శిశాసనవు టతరములన. వై కాననాతరములతోం బోలి 

చూచిన నొక్కవివయ మందరికిని తప్పక బోదవడగలదు, దర్శికాసనపు 

టతరములు హిరవాడగళ్ళి శాసననాతరములకం'టు నవీనముగన్కు 

ఆూోడుకన్న  బ్రాచీశముగన, ఉరువ ల్లికనన్న ,బ్రాచీనతరముగను 
గాన్పించుచున్నవి కావున దర్శికాననము హిరహడగళ్ళి ఒంగోడు (౧) 

శాసనముల వుధర్థికా మందని తెలియుచున్నది, హిరవాడగళ్ళి కానన 

దాత వీరకూర్చని కుమూరుండగు శివస్కంద “ర్మ, దర్శిశాసనము నిచ్చిన 

వాం డీకని మనువ.ండు ఉరువవల్లి శాసవ గాతయగు యు, మ విక్షుగోప 

వర్శయొక్క_ తాత యగు వీరవర్మ రూ, యాతని సమకాలికుండగు 

నింకొక వల్లవ రాజో దర్శిశాసనము నిచ్చియుండవలయును, యు, మ, 

విస్ణుగోపవర్శయొక్కయుదత్వ త్ర పాత్రులయొక్క_ యు శొసనములన్ని యు 

దళనప్పున వలగ్కడ ఆం బ్రానలనుండి యాయంబడియుండుట చేతను, 

దర్శికాసనమున “విజయదళ్న పు రాధిష్టాని యని యుండుటచేతను నా 

కానవమును యు మ, విష్ణుగోపవర్త యొక్క తాతయగు వీరవర్మయే 

య -చ్చెననీ నాతలయు, ఇది నిజమేన షర్మికాసన కాలము నొక అెజుంగున 

గని పెట్టవచ్చును య మ విస్థుగోవుని యొన్నయగు సింవానర్శ ౮౩3౬ 

మొదలు ౮౬౦ వతికు రాజ ముచేనికు అతని తండ్రి స్మందవర్త, 

ళో౧ం౦ం మొదలు ర39౬ వటకుర్కు తొతయగు వీరవర్శ నూ మొదలు 

రో౧౦ వజుకుం రాజర్థిము చేసీ ప మ కాంబట్టి దర్శిశాసనము 

క౮%-౮౪౧౦ ల మధ్యకాలనున నియంబడి యుండవలవమును ఈకాలనిర్ల 

యము సరియైనచో వీరకూర్చండు శ్రీ శ, ౨౮% మొదలు 3౧౦ వజు 

కోన్కు శినస్మ_ందకర్శ 3౧౦ మొ, 3౩ వజికును రాజ్యుపాలనము కేసి 

యాండీ వలయును. సమూ ద్ర ప్పుని గండయా త్మ దుబ్రాయలుగారు చెప్పి 

నట్లు 5 3%.రం ల మధ్యస్థ నడచినను శివస్క్కందవర్త క దరువాతి కా 

శ్రే 
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ముననే నడచియుండవలయును, కావున నేను రచించిన పల్లవవంకానలి 
యందు ప్రయాగ శాసకములోని విష్ణుగోవుండు శిగస్మ_ందవర్శ ఫుత్రుండై 

యుండునని శంకించితిని, అయినను చారుబేని శాసనము శివస్కందవర్శకు 

బుద్ధవర్మ యను కుమారుడు యునరా జుంజెననియ్యు నాతని పుత్రుయి 
బుద్ధ్యాంకురుం డనియ తెల్బుచున్న దిగ దా! యువమవోరాజగుటచే బుద్ధ 

వర్మ శివస్కందవర్మ యొక్క జ్యేన్టపుత్రు. డనుట నిజము అయినను 

వాయలూరు శొసననునందాగాని వేలూర్చా పు కొాసమునగాని స్కంద 

వర్మ యనంతరము బుద్ధవర్మ గాని, బుద్ధ్యాంకురుండు గాని రాజ్టనునకు 

వచ్చినట్లు చెప్పలేదు ఒక వేళ వీకారణముచేతనైనను బుద్ధవర్మ తండ్రికి 
వూరము మృతినందగా నతని కుమారుండు బుద్ధాస్ట్రంకరుండే థివస్క్రద 

వర్మ క పిమ్మట రాజ్యా ఫిషి కడై మండవ చ్చును, బుకార్టంకుర యును 

నది బిరుదని యంద రొవ్చుకొన్న విషయమే 9తీని వేరు వాస్తవముగ 
వివ్ణుగోపుండై యుండవచ్చును, ర%ద్ధ కుననో, మరియొక విధముననో 
విష్ణుగోవబుద్ధ్యాళలకురుండు మరణమంద, నాతీనె వీనతం డ్రి మొదటి 

కుమారవిస్థువు కంచిరాజ్యమున కథిపతియై యుండవచ్చును శాసనముల 

లోని రాజులు తమ వీళ్ళ వితావువా వ్రవీతౌమవాలనే వేర్కొను 

నాచారనును వాటించువా రగుటచే ఈవిమ్షుగోపుని స్మరింపరైరి, 
డాప్టరు కృవ్ణ్లస్వామి అయ్యంగారు ఉరువవల్లి శాసనదాతయిగు 

యము నుః విష్షుగోపుండే సము ద్ర % వ్లునితో( బోరాడిన విష్షునోపుం డను 

చున్నారు, ఇది సాధక్టముగాదు కారణ మేమన “లోకవిభాగిమను 

జై.నభూగోళ గ్రంథము నలన కంచిరాజగు సింహవర్శ (యు మ విష్ణు 

గోపునియన్న) శ, 3౫౭, అనగా క్ర క రరిజన రాజ్యూధిపతర్థిమును 

వహించినట్లు తెలియనగ్నోచుశ్నది సావు” యు మః నిక్షునోవ్రన భొళ 
కళాబ్దమునకు వూరర్ణమె సముద్తృగువ్లుం దండా త్ర, నడణెన, ౨న ల్ 
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వలన యు, మ, విమ్హుగోపుండు నకు ద గుపుని సమళాలీనుం డనువాదము 
రా I కు 

నిలువజాలదు, మన ప్రస్తుత చరి త్ర జ్ఞానమునుబట్జి చూడ యు. మ, విష్ణు 

గోపునకు వూర్య మింకొక విక్షుగోపుండు రాజర్థిము చేసిన ట్లగపడు 

చున్నది, నిజము ఖావివరిశోభనవలన గాని బయల్బడదు, 
శివస్కందవర్శకు దరువాతి కాలమున బల్లన రాజ్యమున గొంత 

యల్లకల్లోల ముండినట్లు గాన్సించు మన్న ది శినస్మందవర్మ కాలమున 

కాంచీఫ్రరము పల్ఫవరాజథాని మనుట నిరూసింపంబడెనుగ దా! వేలూ 

ర్పాళెయవు శాసనము నిజము పల్కుచుండు పత్మున గమారనిష్షువు 
రాజ్యాఫిపి క్తుం డైసవ్వుడు కంచి వల్లవుల సాధీనదుందు "లేదసుట 

నిజము, జేలూర్పాళెయపు కాసనమం దిట్లున్న ది? ఆకా 

“గృహీతశాజ్వీనగర _స్తతోఒభూ 
త్కు_మారనిన్లు స్సృమ”రేము జిన్లుః,”” 

కావున కుమారపఏమ్లుసొకి వరము కంచి పరవా _స్టగత మైనదనుట 

నిజము. కాని కంచిని పల్లవ?! కనుండ యెండిచికొన్న శత్రువు 

లెన్షరు? ఈ సంళయమును వై కొనన మీ ని వారించుచున్న డి ః 

“గతాళా భువోఒభూ దథ బుద్ధవమాఃా 

య శ్నోళనై న్యాణకావ బాడ బాగ్నిః” 

అనుటచే నీప్రాంతను యందు పల్లన్రుంతో బోరాడుచుండిన శత్రువులు 

చోళులనుట శెల్లము, శకొన్రున ఈ కారవిన్లునికి వూరిము కంచినీ 

గెల్చిన వారు చోళ రాజులై యుండ. మను, _ వ్రందువలన శినస్కంద 

వర్శయనంతేరము వల్లన  జష్టైనుని నల్లకిల్లోలము గల్లీనడనుట నిజము 

సముద గుప్రుపి  దండయు? త వన నల్లవ రాజుల బలమును, 
వూ ఆ కూ "q 

యశమును గొంతవజకు తీణించిచుండవలయిను. ఈకాలముననే 
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కదంబనంళస్థాపకుండగు మయూరళర్మ యు పల్టవరాజుల నెదుర్కొనీ 

యుండవలయును, ఈతని విషయము తాళగుండకాసననున చక్కగ 

వర్థింపబడియున్న ది, 

వోరీతిపుత్రులును, మాంవరిసబుషి గో 'త్రజులును, వేడాధ్య వున 

సంవన్ను లును, సద్దుణో వేతులును నగు శ్రావాణుల కుటుంబ మొకటి 

యుండెను “వివిధ యజ్ఞానభృధ పుణక్టిజలములయందు పలుమారు 

తడిసీన నీగలు గల వారును, ద్రగచనావగావాననష్థాకులును, విధిప్ర కా 

రము సమిథల నగ్ని యందు హోనుము వేసీన వారును, సోమపానము జేనీన 

వారును, ప్రణవవూర్వకిముగ నాలువిధముల వేదమును పకింగు వారి 

కంఠ స్వుగము లచే వమూలుమో్రగు గృవోంత రాళము గలవారును, చాతు 

రాస్థ్యము హోగుమి, కష్ట వళుబంధము, పొర్ష మూస్య శ్రాద్ధ పొప్టిక 

శ్రీ యలను జేయువారున్వు ఆతెథులచే నిరణ మాక ఎ౫౦సం బడినదియు, 

సవనత్రయములు నేయని దినము లేనిదియు నగు నసతిగల నారును నగు 

నీ భ్రావాణుల గృవాసవిరాప ప్ర దేశమున వకనీందిన వువ్సముల చే నిండన 

కదంబ పాదప మొక్క_టి యుండెఎ, వా రీవృతీమును పెంచుట చేత 

వారి కాచెట్టుతోడి “సానామ్యిీ “సాధర్మష్థములు గలిగి యచ్చటి 
వారిచే కదంబులని చెప్ప(బడిరి 

ఇట్టి కదంబుల నం? మున శ్రీదుంతు(డుసు, శ్రుత శీలకౌచాద్యలం 

కృతుడున్కు మయూరళ ర్థాభిధుండును. నగు ద్యజో త్రము డొక్కు 

పుట్టను, ఆత(డు ప్రవచవము౫ సర్యముఖ జదువంగోరి తేన యుపా 

థాష్ట్రాయుం డగు నీరసర్త, తో వూక వల్ల వెం ద్రు నిపురికిషోయిం తర్కు_కిండై 

ఘటికను బ బేించెకు. అచ్చట వల్ల ల్ల వాళ్వ్యసంస్థయందు గలిగిన తీప్రయుగు 
కలవాను'చే నోషితుండై, “అక్కటా! ఈ కలియుగనుందు శ త్త యుబ 
కంచె. బ్రాహ్లాణు శెంతసత్వహీనుతై యంన్నారు! గురుకులెమును 
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ఇక్క. నారాధించుము, సగ్గి ళాఖరు బ్రయత్న ముతో బకించినవానికి 

సైతము బ్రహ్ఞ్హాసిద్ధి యనుట నృపాథినమైన సంతకు మించిన దుఃఖ మేమి 
కలదు¥ి అని చింతించి భూమిని జయింవంగోరి, కుళ సవిద్దుప కృ గాజ్యు 

చరుగ్ర వాణమునకు దగిన వొ స్తవ: చేత ఎండుచున్న ఖడ్డ ఎ నొరనుండి 

'వెరిశెను, పల్ల వేంద్రుని య )సిపాః రను శత్వ్రంముగ నోడింది శ్రీపర్వత 

ద్యా్టారమువటికు వ్యాజింది వ్ 0ఎ నరణ్య దేశం సు స్యాధీ వన నవణిచుకొ 

నెను బృహద్చ్బాణపృముఖబవా గాజకుండ ల యిట నడిమి కచ్చబు గొను 

టచే పల్ల వేంద్రుని కనుబొబులము 4కి గారణభూతుండై ముగింపంబడిన 

స్వ, ప,తిజ్ఞావ, తమను సులభముగ పాప్తమైన కృ ఆ "ద్థతగ్థమును సను 

జ్ఞానిత యుద్ధయాత్ర వేడ భూషణ లె చెలగ నాతండు వి రాజిల్లెసు 

క్రువులగు కంచి గాజులు బలముతో యుద్ధము వేయుటకు ఇలుమా 

శారీని వైక రాగా, వారినే కాసాగరము పై రాజ్రులయిందు విషమ దేశ 

ములయందు బయసము సల్బునప్రుడు గాన్ని విశ్రవింం చినష్టు సగాన్కీ అవ 

స్కంద భూములయాం గాని జేగవలె నువోతీ వృముగ దాక ప్రవహా 

రించుచ్చు వచ్చిన కష్టములను చేతికున్న కత్తినే తోడుగగొని యోర్చు 

కొనుచుండెను, ఎల్ల పెంద్రు లాతనిళ_క్రివ, తొవములను, వంశమును గను 

గొని యట్టి వానికి వోనినేయుట శ్రే యము గాదని తలంచి సత్వరముగా 
నాతని మిత్రునిగ జేసీశొనిం ఆతడు నా రాజుల కొలువునందు జేర యనేః 

యుద్ధములయందు స్వవ రా క్రృమనుంను త్తి కటిం చి వారిని సంతోవ ఆచి, 

పల్లవుల రవల్గవములచె సంపూూజి3 మెన పట్టుబంధనును బొందెను 

దానీతోంగూడ వల్లితరీతి నృత్య నేయు. వంకరయలలుగల ఐన్చిదు 
సముద్ర తీరముకుండ ప్రేవోర ౫ వఆకు గలచేశమును బడ నెను 

తాభగుండ శాసనములో వర్ష ర్లింపంబడిన కదంబవంశో శృ త్రిక మము 
విశ్యాసార్హ్యమైనడని యంచరు నొవ్వుకొన్న విషయ మే peal ఆ 
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శాసనములోని కొన్ని విషయనుల నీసందర్భమున జర్చింపవలసీ 

యున్న ది, 

౧ మయూరళర్మ పరతసానుభూములను జేరి బృవహాద్మాకనాకి 

పల్లవసామంత రాజులకడనుండి క 4 వ్షైఫొనెనని శాసనము చెప్పుచు 

న్నది, ఇందువలన మయూరశర్మ కు లోంబడి బృహద్భాణాదిరాజు లాత 

నికి భ్రావై నిలిచిరనుట క మయూరళర్మ చే సముజ్ధాపనమైన 

తిరుగు బాటు బలీయమైనదన ట నిస్పంశీయము, కాన్రననే వల్ల వేంద్రుం 

డీతిదగువొటు నణంగ ద్రొక్కుటకు పలుమారులు దండెత్తి రీ 

వచ్చెను, ప్తది 

“అధియుయుతయా గలేష్కు భృశం శాంచీనరేంద్రే వ్వ రాతిషం” 

అన్న కౌాసన వాక్యము చే నిర్ధారితము అట్లు వచ్చిన నైన్టములను 

నిర్జించుచు పల్లవ రాష్ట్ర మువై డండె త్తిపోవుచుండెనని 

“విష చు బేళ వ్ర యాణసంవేక రజనీ వ్వవస్క_ందభూమినం ప్రా స్థ 

నేచాసాగరం తేషాం ప్రావాళాబలీ కే నన త్తే తవా 

యన్న వాక స్టోములవ ల్లను, 

“బలవ ద్యా శ్రా సముశ్చాపవేన చి 
అం యఖ 

యన్న మాటలవల్లను విదితమగుచున్న ఏ, ఈవిషయముల నన్నీ టిని 

చక్కగా నాలోచించి చూడ, పల్లవ రాజోలు మయూరళర్మను లో 

బతిచుకొగుటశై యనేక ప్రయత్నములు చాల కాలనునణికు జేయు 
చుండిరని తోచుచున్నది, 

౨ కట్లు పోరాడుచున్న మయూరళర్మ ను జ యలక్షీ నిరంతరము 

వరించియుండెనని చెప్పుట కవ కాళము లేదు, అతండు నిరంతరము మేత 



యగుటయే వా_స్థవమేని పల్లవులతో సంధిశేల ఒడంబడవలయును! 
ఆసంధిసమయమను లెట్టివి! నమయూరళర్మ వల్లవులకు లొంగిన వా రీతసికి 

నేనాధిపతర్థిము నిచ్చుట కంగీకరించిరి, వయూరుం డొందుల కొొప్పుకోని 

వల్లవాననాధిపత్థము వహీిం ద, కావున నాతంయ పల్లవ్రులచే పరాజి 

తుండ్రై జయనుపై నాస విడి జిను. వల్లవరాజుల కట్టిళూరున కింక నుప 

ద్రవము గలుగంజేసీన దమకు ముప్పు కాటిల్లు నను సంశయము గలుగుట 

చేత నాతనితో సంధి చేసీకొనిరి 

8, అనేకులు చరిత్ర కారులు 'తాళగుండ కాసనమందలి కదంబో 

త్స త్తికథనము శా శ్ర యించుకొని మయూరశర్శ వల్లన్రులను సంవూూర్థ 

ముగ జయించి స్వతంత్ర శాజ్యునును స్థాపించినట్లు వ్రానీయున్నారు కాని 

యిట్టి వ్రాతల కేయాథారనును గానరామ శాసనమున ని ట్లున్న దీసి 

“సం శ్రిత స్తదా నుహీపాలా నాళాధ్య యద్ధేష విక్ర మై, 

ప్రాప పట్టబంధసంవూజూం కరపల్లవైః పల్లవై ర రోమ్ ట్ర 

పల్లవ్రులను నంఫూర్ణ ముగ జంంఎచియే యుండినయెడల వారి 

నాశ్ర080చుట యేల? వారిళొలువునజేకి య ద్ధమున స్పనిక్రదుప్రకటన 

ముచే వారి నారాధించుట యేల? ఇట్లు పల్లవుల నాఠాధించుటవలనగ దా 

పట్టబంధప్రా_ప్రియును, నపరార్థవచ్రే వోరమధ్య చేశ లాభమును గల్లినది! 

బంటు చేసిన యూడిగమునకు మెద్చుకొన్న రాజు బంటును సామంతుని 

జేయుట సహజముగాని స్వతంత్రునిగ జేసీ శనరాజ్యుమును పంచియిచ్చుట 

చెచ్చటను వినియుండ లేదు. 

నుతీయు వైశాసనమున కకుత్ స్థవర్మ తాను కదంబశేనానీ బృహ 
దాన్వుగు వోర్టముచం ద్ర మురీడ్ నని చ్వూొనియున్నాండు, కావున, 

మయూరళ ర్థయు, నతని తరువాతి కదంబరాజుం. వ వల్లన నేనాను లే 
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కాని స్వతంత్ర, రాజులు గారు అందువలననే తరువాతి కాలమున పల్లవ 

రాజొలు కడంబరొజస్టి విషయములందు పటువమూరు బోకర్టము గలిగించు 

కొొనీయయుండిరి 

వా? ష్ జో a అలో కకుతె స్గుని పుత్రుడగు వథ మక్చష్ట్రవర్మ వల్లవులచే యుద్ధమున 

బరాజితుం డాయెను ఈతని కుమారుడు విష్ణువర్శ తన హాబ్బటళాస 

నమున దాను *ళాంతినర్మ మవో రాజు పల్లవేంద్రాభిపి కుడి” నని చెప్పు 
కొన్నాండు, ఉరువపల్లి కాసనమునందు యు, మ, విష్ణుగోపవర్మ చే నాజ్ఞా 

పితుంయె కణుకూరునందు విస్తువోరచేవకులము నిరి ంచిన విష్తువరి నేనా 
జ 6 హా - hes 

పతి యొకడు వేర్కొనంబడి యున్నాడు, కతండే కదంబకృష్ణ్యవర్యకునూ 
అగ శ ఇ zg రుండగు విష్ణువర్మయని చుకీయాభిప్రాయము, విష్ణు “ర్మయొక్క జ్యేష్ట 

పుత్రుడు జాను 

“తుజ్తగజ్ఞకలో త్చాదీ పల్లవ వ్రలనా నణళో 

అనీ వ్రగల్భము టు వల్క్హయున్నాండు ఈతని ఎనుజుండగు రవి వై 

విమ్షుపర్మనా నిర్జించి చయూాతినికి దోడ సన చండదంచుండను కాంచీళ్వరుని 

పరిభ విం చెను 

ఈనిన యముల నన్ని టిని తర చదిమాడం గదంబులు పల్హవ్రుల నాక 

య0చియుంజిన సామంత రాజు కే కాని స్వతంత్రులు గారక్కు విషయము 
ను షి స్థిరవడ చన్ను ది, 

శోదిశరనంక్కర ఆశష్టియుజమాస భార ge జార వ న 



అద్య 

అ వుల్తు, 

అయానికస్తన్తునాని-- 

సము దృగుస్తుని దండయాత్ర, వలనను, మయూరళర్మ తిరుగుబాటు 

వలనను పల్లవసామ్రూజ్య సౌధము మూలబంధమువటికు గది లెను, వ్రదయే 

యదననితలంచి చోళులు స్వతంత్రు లగుటయే కాక్క పల్లవ రాజథాని 

యగు కాంచీఫపురము నాక్రమించుకొనిరి మొదటి కువూరవిష్ణువు 

యొక్క. రాజ్యూఖిపేకకాలమున కాంచీవురము శత్రువా_స్తగత మై 
యుండెను, కావున కాంచీపురిని స్వాధీనవజ చుకొనుట కై  యాతండు 
ప్రథమమున ప్రయత్నము నేయవలనీయుండెను, వెలూర్చా*₹వు శాసన 

మితండు సమరములయందు జిష్ణుండనియు, కాంచీవురమును శ త్రులకడ 

నుండి యొడిచికొనెననియు6 జెప్పుచున్న ది ఓంగోడు ౧ శాసనమున నీత 

డక మేధయాజియని చెప్పబడియున్నది, ఈతేనిగుణేంచి యింతకుమించిన 

విశేష మేమియు మనకు దెలియదు. 

ఇతనికువూరుండు బుద్ధ వర్మ + ఇతండు *చోళనై న్యార్ధవ వాడ 

శాగ్నిియని 'పేలూర్చా ళెపు శాసనమునం దున్నది, చెందలూరుకాసన 

మునం దీతండు “భో గవద్భ కి సంభావిత సర్వకల్యాణ స్యాదిరాజ ప్రతి 

స్పర్టిగుణసనుదయ _ స్యామితాత్తు డని యున్నదిగాని విశెమ 
మేమియు లేదొ, 

బుద్ధవర్మ కుమూరుండు రెండవ కుమారవిష్ణువు. ఇతడు తన 

ద్వితీయ రాజువర్ష మున చెందలూరుశాసనమును వేయించినాండు, స్వపరా 

(క్రమము చేత అన్యనృవ శ్రీ నిలయముల నవవారించితిననియం అనే కాళ్ళ 

F158 



114 చరి కరచన 

మేధములను శేనీతిననియును జెప్పుళొనియున్నాండు, ఇతని కాలమున 

పల్లవ రాజర్థిము తొండ ముండ లమునుండి కృష్ణా నదివణికును వ్యాావీంచి 

యుండెను పశ్చిమమున పల్లవులయథికార మెంతవతికు చెల్లుచుండెనో 
చెప్పుటకు వీలులేదు, 

మొదటి నీంహవర్త (495-460) 
చెండవ కుమారవిష్ణునకు సంతానముండినట్లు కానరాదు, అతని 

వీమ్మట 'మొదటిసీంవానర్మ కంచిపల్లవనీం వోసనమును నధిష్టిం చెను, ఇతండు 

'మొదటికునూరవిష్ణుని ద్వితీయ పుత్రుండగు స్కందవర్మయొక్క_ ముమ్మను 

మడు, ఇతని రాజ్య కాలమున పల్లవసా మ్రూజ్య మత్యుచ్చస్థితికి వచ్చినది 

సామ్రాజ్య పాలనమునం దేమి రణరంగ మున నేమి ర్రితనితముడు యువ 

మహారాజు విష్గుగోవవర్శ యితనికి సాయ 'మొనర్చుచుండెను, రాజ థాని 

శాంచీపురము నెలవు చేసికొని దశీణ రాజ్యభాగము నంతటిని మహోరా 

జును వలకడ మేన తు రాదిస్థానములనుండి కృష్ణానదిపర్యంతము వాష్ట్రప్త 

మైన తీరభూమిని యువమవోరాజును సాౌలించుదుండిరి, పశ్చిమమున 

కర్తాట దేశమున గంగకదంబాది రాజవంశములవారు పల్లవుల కరిగాపు 
౨ యుండిరి, 

సింవావర్మ కఈూరుండును పరాక్రమళాలియు నైనరాజు, ఇతని 

కాలమున పల్లవులకు కదంబులతో గొస్పపో రాటము సంభవిం చెను, 

రెండవ కుమారనిస్షువు మరణానంతరము, పల్లవుల యధి కారము 

గొంతవజకు తీణించిన ట్లున్నది, కదంబరాజ్యుము. కకుస్థవర్మ యనం 
తరము ఆెండుపాయలుగ జీలెను, కకుస్థవర్మయొక్క. ప్రథమపుత్రుం 

డగు కాంతివర్మయు. నాతని సంతతివాకును వైజయంతిప్పురము రాజ 

శానిగ దతీణభాగమునను, రెండవకొడుకగు 'మొదటికృళ్ళనర్మయు 

నాతనిసంతతి వారును వలాళి కా, త్రిపర్వతములే రాజఖానులుగ నుత్తర 
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భాగమునను రాజక్ఞిమునేయు చుండిరి శ్రీ 1 శ॥ ౫వ శతాబ్దారంభమున 

దఖీణ కర్ణాట కొంగు చేశములయందు a త్హరాజ్య్థ "వెంకటిపు క్టైను 

ఈ రాజ్యము నేలు రాజవంళశమ. వేరు గంగవంళమగుటచే రాజ్యమునకు 

గంగ రాజ్యమని 'పేరుగ లైను, గంగ రాజ్యమును, కదంబ రాజ్యమువ లి 

మొదటి మాధవనర్శ యనంతరము రెండు కాఖలుగ జీలెనని దుభ్రా 

యిలు వ్రాయుచున్నాండు, మాధవవర్మ పెద్దకొడుకగు నార్యపర్మ్య యు 

నాతని సంతతివారును పరువీపురమున రాజ్యముజేయుచుండిరి, అందుచే 

వారికీ పరువిగంగులని వేరు గల్లెను, రెండవ కొడుకగు హరివర్యయు 

నాతని వంశమువారును కాళ వనప్రురమున 'రాజర్థిము నేయుటచే వారికి 

కాళవనప్రరగంగు లనివేరువచ్చెను, ఇ్లరుతెగల గంగులును పల్లవులకు 

సానుంతులనుటకు నిదర్శనములు గలవు, పెనుగొండ శొసనమునందు 

వరువిగంగ రాజు ఆర్భ్థవర్మ పల్లి వెంద్రుండగు సీంవావర్శ్య చేతను ఆర్యనర్శ 

కువూరండగు మాధవుడు నీంవావర్శకోడుకగు స్క_ందవర చేతను నఖి 

షిక్తులెనట్లును నూధవునకు నీంవావర యను నామాంతరమున్నట్లును 
జెప్పణబడియున్న ది, బ్ఞందుచే వరువిగంగ రాజులు పల్లవుల సామంతులనుట 
లెల్టము 

మొదటి మాధవవర్శ్మయొక్క_ రెండవకువూరుండగు హారివర్మ 
ఆాళవనప్పుర గంగవంశమునకు మూలప్పురుషుండు, ఈతడు వరువివంళ 

స్థాపకుంగగు ఆర్యవర్శకు తముడు, అందుచే సము కాలికుడు నాడ, ఈ 

వారివర్శ వుత్రునిసేరు విద్ణుగోపుండు, దతీణచేశచరిత్రము జదివినవారి 

కందఆకు విస్థుగోపనామము పల్లవవంశమునదప్ప మజియెచ్చటను గాన 

రాదనుట తెకినీనవిషయ మే, తాళవనపురవంళవురాజున కొళ్కనికి 

మూత మో వేరుగల్దుఓకు గారణమేదైన నుండవల యును, పరువి ఆర్య 

వర్మనుబోలి కాళననప్రుర హరివర్మయు దన యేకికయగు వల్ల్గవసింహ 
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వర్శ యనుజుంగు యునమవో రాజ విష్ణుగోవునివేరును దన కొడుకు 

నకు బెట్టియుండ వలయును గంగవంశేమున విస్గుగోపనాము ముండుట 

కింతకంచు వేలుకారణము గాన్పింపదు, కాన్రన పరువిగంగులవలె తాళ 

వనపుర గంగులు గూడ పల్లవసామంతు లే 

కకుస్లవర. యనంతరము కదంబులు స్వతంత్రు లగుటకు బయత్నిం థా Uy - 
చీరి వతళ్క్ళారణముచే బల్లవులకును గదంబులకును సమరము పొసం 

"ను, ఈసమరనమున గంగ రాజులు బల్లవులకు బాసటయై నిల్చి కదంబు 

లను చిదుగగొట్టిరి ఈ యుద్ధము పొలాళి కదంబ రాజగు మొదటి కృష్ణ 
= ఖే వ నర్మ కాలమున నడిచెను కృష్ణవర్శ సైన్యము '“ఆల్రైయగో శ్రజుండును, 

సోమవంళసంభూతుండును, ఇతాకులతో వివావాసంబంధములు గల 

శేకయవంళజుండుోను నగు శివనన్టవర్మ యను నాతని యాధిపతర్థిను 

ఇక్రింద వల్లవవాహిని శెదురు నడిచెకు, సంకులసమరము సంస్రాప్తమై 

కృష్ణవర్శ వైన్యము వాతము గావింపంబడెను, స్వదేశతయమగుటను 

గాంచి విదారితవృాడయుండై. నేనాపతి శివనందవర్శ దర్భ్శళశయ్య పై 

బ్రా యోపవిష్టుండ్రై నళ్వరమగు దేహామును ద్యజించి యింద్రలోకను 

నకుం జనెను, ధీరులు మానవోని నోర్చుకొనజాలదుగదా! 

ఇట్లు కదంబనై న్టమును నాళముగావించినది, *నణ క్కాసపల్లవ 

రాజిని యొక శాసనమున నున్నది, ఈతంజెవ్వండో పల్లవ వంశ వృతుమున 

లేని పురుషుడు పల్లవదండనాథుండేమో! ఈ యుద్ధము నింహావర్శ 

రాజ్య కాలమున జరీగియుండవలయును వీలన సింహవర్మ శ్రీ శ 4రిర్ 

మొదలు 460 వణకు రాజ్ఞముచేనెను కృష్ణ్టనర్మయు నవ్చటివాందే, 

మణ్యు గృప్లవర్మ మనుమండు నీంహవర్శ యొకండున్నాండు, ఈతని కీ 

వేరు పల్లనసంపర్మంమున లన గలిగినదనుటకు సందేనాను లేదు, 
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సీంహావర్శ్మ కదంబులను చిదుగగొట్టి కర్ణాటమున పల్లవుల యధి 
కారమును నిరంకుళముగ సాగించెను, ఈతని రాజ్య కాలము శీ ర 

460 సంవత్సరమున నంత మెంచెను 

రెండవ స్కందవర్మ (460-470) 

ఈతని పరిపాలననుగూర్చి మనకు డెలిసీ ననిషయ మొక్క టియే, 
పరువి గంగరాజగు మాధవవర్మ కీకండు రాజ్యూఖివేశము జేనెను 

పాలాళికదంబుల గరమడంచి సింహవర్త పల్లవుల యధి కారమును కర్ణా 

టమున పాగింభెనని ెప్పియుంటిమికదా పల్లవకదంబ కలవామంతటితో 
సమా _ప్పముగా లేదు, వైజయంతి కదంబులను దమకు లోంబజణచుకొనవల 

యునని పృయత్నే ములు జేయందొడగిరి కృవ్ణవర్మ్శవుత్రుండగు విష్ణువర్మ 

తన్ను “శాంతివర్శ పల్లవ రాజి భి పేకించినట్లు చెవ్వకొనియున్నా (డు, 

శాంతివర్శ యను వల్లనరా జెవ్వండును గాన్పింవండు, రెండవస్కంద 

వర్మ కదియొక పేరేమో, శాంతివర్మ యొన్వ నైనను పాలాశికదంబులు 

వల్లన భృత్యులైరనుటకు సందేవాము లేదు నుణీయు విష్ణువర్మ పల్లవ్రల 

నాశ్రయించి తన డాయాదులకడనుండి వైజయంతి రాజ్యమునుగూడ 

నపవారించుటశై ప్రయత్నములు నేయుచున్నట్లు శాసనములు సాతి 

ములు చెవ్వుచున్నవి 

వై కారణములచే రెండవ స్కందవర్శ వై జయంతిపు రా ధీశ్యురుం 

డగు మృగేళ్వరునివై యుద్ధయా త్ర, సల్పెను, ఈయుద్ధయా త్ర నడచిన 
విధమిట్లని చెప్పుటకు మనశకేయా-థార ములు లేకపోయినను) పర్యవసాన 

విట్రిదని చక్కగ నెటుంగుదుము, పల్లవులతో గూడ పరువిగంగుల కదం 

బులవై నడిచిరి, యుద్ధమందు మృ గేళ్వరునికే జయము గల్లీన ట్లాతని 

కాసనములు నల్కు_ చున్నవి, 
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“తుజ్తగజ్దకులో త్సాదీ పల్లవ ప్రలయానలః శే 

“త్తుజ్బగజ్జ్హ యన పరువి గంగులని నాభావను, ఇట్లు పల్లవగంగ 

నైన్టములు పరాజయనునుబొంది వెనుకకు మర లెరు, మృ ేళ్వరుండును 
అతని తమ్ముడగు మాంథాతృండును పల్లవ్రలచే చాధలేక సుఖముగ 
రాజ్యను చజేనీరి 

స్కందవర్మ నుగూర్చి దునకింతకంచు నేమియు విశేషములు లెలి 

యన్ర 
మొదటి నందివర్శ (4రత్510) 

నందివర్మ అనేక సమరసావాసావమర్థ లబ్ది విజయయశుండని 

యుడయేందిర కాసననుం జెస్పుమున్నది, *ఈళ్వరుని యన్నుగృహామువల్ల 

దృష్టి విషుండ కు ఫణీంద్రు నాడించెనిని జేలూర్బాశేవు కాసనమున 

నున్నది; అందువల్ల బంది “ర ళూరులసను, లివభ కృుండును వాగ రాజుపై 

జయము నందినవా:డును అని తెలియు చున్న డి 

కదంబ రాజ + రవిఎర్మ కాఫగనుులయ౦చి చండదందూయడను కంచి 

రాజొకం గాన్నించుచున్నాయడు చండండుండనునూట బిరుదేగాని 
చేరుగాదనియు, చండదండ చిసపజాంకింతుండు కంచిరాజను మొదటి 

నందివర్మ యనియు కె, జి, శంకర య్య్టరుగారు జెప్యుజున్నార ది నిజ 

మేని నందివర్మ కాలమున వల్లస్రలు వైజయంతి కదంబులను లోంబఆచు 

కొనుటకు మరల బ్రయత్నేము జేనేరని తలంవవలసీయున్న ది, 

మాంథాతృనర్శ్మ మరణానంతరము వై జయంతి రాజ్యమున క్షత్రని 

వుత్రుండగు రవివర్మ యధిపతి*చాయెను, రవి పనీవాండగుటచే నాతని 

దాయాదియు, నల్లన రాజూ శ్రీ తుండు నగు నిష్ణువర్మ వైజయంతిని వారింవ 

జ భో జ నోశిను, కంచీరా జగు చండదండుని శ్రోవువడనీ విష్ణువర్మ యాతనివై 
క్ 
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గయకిమునేయదొడయగాను ఈయుద్ధమున రవివర్శ శీ జయము గలిగాను, 
యుద్ధమున విష్ణువర్మ మడినెను, చండదండుండు వెకలింపయి డెను, 

శక 4 జ అ A యు శ్రీనివ్ణువ ర్త వ భృతీన్న రేంద్రా౯ నిహత్యజి త్యాప్ఫథివీం సమసాం 

ఈ త్నాద్య్థ కాంచచీశ్వర చండ దండం పాలాళి కాయాం సమవస్థితస్తోఃః 

కర్గాటకమున దమ యధి కారమును నేయుటశై పల్లవులు జేసిన కడపటి 

[యత్న మిదియే, ఇంతటితో కర్గ్ణాటకమున వారి వ్రభుత్వ నుంతరిం 

చెను, చండదండుండను చిరుదుగల నందివర్మ ప్రాచీన పల్లవ రాజులలో 

గడషటివాండు అతని తరువాత వల్లవ రాజ్యము నశిం చెను, 

ఈనందిగర్శయే మన వాజ్బ్యయమునను శాసనములందోను బ్ర 

ఖ్యాతివడ సిన త్రిలోచనవల్లవ రాజువి కె, జ, శంకరయ్యరుగారు చెప్పు 

చున్నారు, సందివర్మ యే త్రిలోచనపల్లవ్రడని చెప్పుట శేయాథారమును 
లేదు అయినను త్రీలోచన పల్గవుండను వ్రఖ్యాతుండగు కంచి రాజు 

శ్రీ శ ౬వ కణాక్టారంభనున నుండె, కొన్ని నిదర్శంములు గలవు 

ప్రాచీన పల్లస్రల శాసనమాలనుబట్టి చూడ్ మొదటి నండివర్మ యీశాల 

మున కంచీయందు రాజ్ట్రము నేయుచుండెను శ వ్రున సందివర్మ యే 

త్రిలోచన వల్లన్టండను నూవా పొడ మెను 

తీలోచసళల్ల వుండ: 
ry he) 

ఈతండెవండు?! ఈతని చరిత్ర, యెట్టిది? అను వశ్నలకు సమూ 

థానము చెస్పవలనీయున్నది, ఈతని చరిత్త కాథారములు (౧) కానన 

ములు (౨ వాజ్బ్యయము, (లలో 'చనపల్టప్తునిగూర్చి వచించు శాసవ 

ములుగాని గృంథములుగాని శ్రీశ్ ౧౦ వ శతాబ్దమునకు తరువాతి వే, 

శ శ ౧౦వ శతాబ్దకునాట్ శాసననున నొళదానియందు 

ఫూర్వును తూరు మైసూరు దేళ వై కోజగనాం నేయుచుండిన నోలంబ 
ఖీ 

పల్లవులు దాము శ్రిచనయన వల్లవునివంళ మువారమని వచించియున్నారు 
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“శ్రీమాళా ఈశ్వరవంశోజ; త్రిణయనః కాంచీపతిః పల్లవఃిం త్యాది 
తూర్పు చాళుక్య రాజస విదులాదిత్యుండు తనరణ_స్థివూండి కొసనమున 

(1011) త్రిలోచన పల్లవుని చళుక్యవంళస్థాపకుండగు విజయాదిత్యునికి 
సమకాళే కునిగ జేరీయున్నా (డు, 

“విజ యాదితోర్టినామురాజూ విజిగీషయా దఠీ ణాపథంగ a 

త్రిలొ చనపల్ల వమధి &ీవ్య ట్రై వదురీవాయా లో శాన్తరమగమత్ ,'” 
శ్రీః క్క ౧౨ ౧౩ శకొబ్దములనాటీవి నెల్లూరజిల్లాలోని 

యాం ధ చోడుల శాసనము లీతండు కరికాల చోడ రాజునకు సనుకొ 

వీకుడని వచించుచున్నవి ఇవియన్ని యు, 

“స్వస్తి చరణసరోరువా వివాత(విహి)విలోచన త్రిలోచన ప్రృము 

ఖాఖల పృధివీశ్ళర కారిత కావేరీతీర కరి కాలకులరత్న వదీపో యని 

యారంభనుగుచున్న వి 

ఇవిగాక మెకంజీ కలెక్స నులో సంకలిత మైన దుర్ణయ రాజుల శాస 
నమునందు త్రిలోచన పల్లవునిగూర్చిన సమాచారము గొంతకలదు 

తతశీతోో (తౌ)భూసుర కన్య కాయాం బాత స్త్రీ నే త్రాదణి మాదినిద్ధః, 

బభూవ కాంచఛచీనగరే నరేంద్రః త్రీలోచనః వల్లవనామ ధేయః, 

రుద్రా_ప్తవీర్యా నరిద్దయా శ్రా 
సంప్రార్థ క్టిరుద్రాంగ భవస్పవోయాక్సా 

సదుర్దయా(౯) స్త్రీ(౯) స్వపురం నినాయ 

భ మంద్ర చేశేషు చమండ లేశా౯ా 

నిర్జిత్య తేషా మధదుర్దయానాం బాహోర్బ లేనై వ దిళాస్సమస్తాః, 

కాంచీపులేళ సృభువం శళాన వారాశికల్లోల విశాలకాంచీం, 

తే వుత్రకృన్ల్ణం విర జాధి నాధం నబద్ధవ రాణ నునంతవీర్యం, 

మేనేనజాదీన గజాళ్వజితృ స్గసాత్మృ కాయేన గజాంతలక్రీ 
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కులేస్యజా తేష్యభ బుస్గనరా చాళుక్టవంకాధిప రాజ్టులట్షీం, 

వ శోకములయందో తప్పు లనేకములున్నను వానిలోని యర్థము 
వికశిడముగ చెలియవచ్చుకున్నగి, వూర్వుము విరజామండలమును 

మువ్వురు దుర్ణయులు సిభుజబలము చే ౫౫౫౦చి రాజ్యము నేయుచుండిరి, 

అవ్చుడు భూమియందు భూసురకనక్టయందు బుట్టిన వాండును, త్రి నేత్రు 

కడ నణినూాదినీదిని బొందిన వాడును నగు (త్రీలో చనపల్లవుం డను రాజు 

కాంచీనగరమున నుండెను, అతండు దిగ్గయమునేయు బయలువెడలి యా 
ముగ్గురు దుర్ణయులను ఆంధ్ర దేశపు మంద లేళశ్యురులతోంగూడ తనపట్టణ 

మునకుం గొనిపోయను, తరువాత ఆదుక్టయులను జయించిన స్తే సమస్త 

దిశలను బావాుఎబలముచి జయించి సముద్రవు టలలే యొడ్జాణముగ 
గల విశాలమగుభూమిని ఆ కాంచీ శేక్యమడ యేలెఎు, న్ దుర్టయు 

లకు వు శ్రుడగు కృష్ణుడు విరజాది కాథు” శాయును; షష లనే 

కుం కాల క కృదుమున స్ఫార్లన్నుస గా బుద్ద వర్మ పుభ్రై ఏ ఘు 

మ. చడ నుటి రెంనవబున్ద రాజు ప్రేం * Ree వైబుద్ధ 

రాజు కుబ్బవిన్నుని సావంకుంవని చిష్పియాక ది 
దేవ క్లీకనుయూ గనుల సాల ని విష్హున్న ఎవి 

యసాగ్టి.. తి EE ద్రవ కంర "నిస మ. జాలి కాహోద్ల్గతి, 
bat గ 

మోభోత్సింద్ద న. ళా వ్) ఎర్షన్ ఫాంద థె, 

ఎ తలి అతిథి అ ఇభ 6౪6 

ఆసీచ్చతు శ్థాభిజ వాంతేంనకి క్రీము భి కృత భ్రణ్యకర్తా, 

సంగ్రా నురంగే నిజనాథవర్రా సంపాదితొశేవ కపీంద్రళ రా, 

భృత్యకృత వినయేనరంజయ న్నా జచేయ ఇవ రావణచ్చిదం, 

వైనతేయ లవ చక్రిణం చ తం సార్వభౌమతిలకం సేవతే 
16 
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కాన్రన 'మొదటిబుద్ధవర్శ కుబ్ద! పివ్ణు వర్గ కునికి ము వటి నాయక కుబ్జ 

విష్ణువు వెంగి దేశమును శ్రీ Ep జల ల జయం వెను, త్రిలోచనవల్ల 

వుడు కుబ్లవిషప్లు వునకు ముందటి వాడూ 

వై శొసనములవల్ల త్రినేత్ర వల్లవ్రనిచరిత్ర మిట్లు కెలియుచున్నగిః 

ఇతడు భూసురక న్యక యొక కావుత్రుందా, వల్లశ్చండ, కంచిరాజు దిగ్గయము 

గావించి కృష్ణపరర్థింతను.న్న భూమిని గెల్బి దుర్ణయాదీ యాం ధ్ర రాజుల 

నోడించి వారిని తనకు సానుంతులుగ కజేనీకొని సము ద్రమువజకుగ ల 

భూమిని కాంచీప్రరము రాజథానిగం బరిపాలిం చెస చలు? ష్టవంళస్థావకుం 

డగు విజయాదిత్యుండు దతీణ బేళమువై దండెత్తిరాగ్కా నాతని నెడు 

ర్కొని సమరమున సంవారించిను అటుపిమ్మట చోళరాజ ఏ కరికాలు 

నితో నీతనికి పోరాటనుగ ల్లైను, ఈపోరాటమున త్రిలోచనపల్రవుండు 

సరి కాలునిచే నిర్జితుండై యాతనికి సామంతు6 డాయెను, 

ఈకాసనముల సాయీ క్ట్రమువల్ల 'డెటయు ము ఖాకరికో మె టి గమ 

నింహదగియున్న ది, చోళ రాజస కరి రాలాదున్చు చాళుక్య శ శమంనకు 
మూలప్పురుషుండగు నిజయాజత్యుండురూ 3 తి లోచనవల్లన్చ్రయను సమ 

కాలికులు, దినినిబట్టి శ్రీలోచనుని కాల ముకవిధమూగ గనుగొన 

వచ్చును, 

విజయాదిత్యుడు చాళుక్యవంశ్ను ఒకు ము కుకుం 

యంటిమిగ దా, ఈతని కై దవతీరముచాయడగు రందవప్రుబ: పత్రి శ్రీః త్మ 

610 వత్సరమున నీంవోపనము నధిస్తింయెను;. శురుమూరంంగం శస ల్లి 

సంనత్పరములచొప్పున లెక్క వెనీచరాది. విజయా ఎ” బిల లి2ని 

125 సంవత్సరము తేడ కు, ండినట్టు లెను, అంటా ఎ .ంహాదియ్యండ 

శ్రీ శ 485 ప్రాంతమున శీవించెయుందిను. అలై ఇ రాంక్ ౬ కిరి 

వ త్రిలోచసులును నా కాలనువారై యుం కవలండుగు; 



శ 

బశ వాజ్మయ ఏూాతీనిగుటించి యేమి చెప్పునో భూతము ఈ 

సందర్భమున వాబ్మయముశగు రెండ తరగతులుగ విభజింపనలయును, 

(0; ద్రానిడను ఎమీ ఆంధ్రదు, 

౧ డ్రావిశ వాజ్మయమున నీకథకుసంబంధించిన విషయమును 

మన్ని త్రులు టే, జి ఆర వాముదమయ్యాం గారలు దబు ోశావేరి-మాఖ 

రలను గృంథమునం గ్రాడీకరించి చెప్పియున్నారు, దాన్నిప్ప కారము 
“శకావేరినిగట్టుటకు ఇను దోద్చడుటకు కరికాలఃండు ముకరి ప్రము 

ఖాఖ ఫసానుంత రాజులను బీలువనంవించెను, సామాన ర్థిలగు పనివాండ్ర 

వలె సాజుంత రాజులుహూడ మద్రితట్టలను మోయవలయునన్న రాజాజ్ఞ 

యును బంపయబజె”. ఇతర సామంతరాజులు వచ్చినను ముకరిరాలేదు. 

కరిశొలున శాఎంగంి కేశినిను అతం జెటువంటివాండో కనుంగొనుటశైై 

రననుం జాతని ్రరికును వ్రాయించిచరాచ్చి ముకరిస్త్రభావము చేతే 

గర్వియియం లులలి యూతంటు శావలయుననియే ₹కపోయెననితలంచి, 

కరిశాలం జాన వకన్నుల నూడ'చెరుక నాజ్ఞ మయొసంగెను, తఠణమే ఆ 

యాజ్ఞ సర వెగ్వంపజెపలో 

తీషుళ వాబ్మరవములోని ముకరియే ముక్కంటి. లేక త్రిలోచన 
టో ల్లి CLE | జ వల్లవ్సుందని నిర్ధారణ సియుచు క్రీ, సవా ళాశాల శ్రైమూసికప త్రిక యందు 

రెండుబాష్టసను. లు వానీయున్నాము, ఆవిషయమును గూర్చి యిచ్చట 
షు 

౨ అంధ్రవాబ్యృయె ముల్" త్రిల్ చనపల్లవుని విషయమై ముఖ్య 

ముగ మూండుగ్రంథములయందు జెె(బడివడి ఇవి పాల్కురికి సోమ 

నారాధుర్ణిని పండితా రాధ్యచరిత్ర, లింగన నవచోళచరి త్రం తిక్కన 

సోమయాజిగారి నిర్వచనో త్తరరామాయణము; మొదటి రెండును 
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ముక్కంటి కాడు వెట్టి, ముక్కంటి చోడనామముగలవారి విషయమై 

పై-జెప్సయణడిన తమిళవాబ్మయమందలి కథ జెస్పంబడియున్న ది, ముక్కంటి 

కాడు వెట్టియే ్రిలోచనపల్లవుండని యందరు నొప్పుకొన్న విషయ మే, 
ముక్కంంటిచోడుండనునది ముక్కంటిపల్లవునకు బదులు గ్రంథకర్త 
కప్రమాదవశమున _ వ్రానీియుండవచ్చు నని యూహించుచున్నానుః 
తిక్క_నగారుమాాత్రము త్రిలో చనవల్లవ్రండే కరిశాలునివైరి యని ఇెప్పి 
యున్నారు, కరికాలుని గొప్పతనమును వర్లించు చ్చు 

“హరించెళా బల్లవోర్వీళు నుల్లాసం బొందగ ఫాలలోచనను” " 

అని ఇప్పియున్నా (డు 

వాొజ్మయము చ్రైలోచన కరికాలురు సమశాలికులని యొ శ్రి 

చెప్పుచున్నది శొసనములుగూడ నీవిషయనమునే జెప్పుదుండుటను మన 
మిదివణికే చూచియుశ్నాముగడా, కావున నీవిషయమును విశ్ళనీంపక 
పోన్టటకు గారణ మగవడ లేదు 

శ్రీలోచన, ల్లన్రండు శ్ర £85 సంనత్సర స్రాంతమ.ననుం డెననియు 

నిదివజించెప్వింయునా. ముం ఈ బంథ యునందు నిర్జ్యయింవంబపడిన వల్లవరాజ్వ 
అందాలా శీ ge ల వ & 

| 

ఇ అనిర్భయనప్థం స్ న ( ఐనిర్హ్మ శః ర్ ఢఓ9రజో రార సునకువచ్చె 

గ్ జోలి EI J = ధం వ రథ బు క్రంద ల్ల ఆంజ ఈ ఎల ల్టలుగారయి” ం దయం ద్రిలొచశవల్లవుం 

దును నొ ,.రేరఏిఎగ్ని ౩౬ గే చొ ళందుబుల మైత్రి యే తిలోచ 
ఎసి ఒతేదము రు దాం ప్రయూాందు సెమోయని సంళయించిరి. ఈై 

fod oy Fran” Cr" i Gh Cur a aT re 16 చర్హ్చృరయు? ఇ ml మెట్టు స గు ల ఆం కా ఎ JW ట్ రలభమున చోళులు 

విజృంభించి క లవళ జూసు నా ని. చుక నుటయేగాక దశీణాం ధ్ 

చేళమున చోళవంకగోముల స్టాజంచిరిం శఈవంకొజాల చే యాం ధ్ర చోళ గాజు 

ఖని చరిత్ర కారులు వేర్కొసుచున్నారు? 
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ప్రాచీన పల్లవుల శొసనములవల్ల యా'కాలపు మతస్థితులు గొంత 

వటికు తెలియుచున్నవి, వై దికమతము విశేషనుగ గౌరవించబడుచుం 
డెను, పల్లవ రాజులు తాము భారద్య్యాజస గోత్రజులగు బ్రావాణులమని 

ఇప్పజొెనుటయే గాక అగ్నిష్టోమ, వాజవే యాశ్ళమేథాది యాగము 
లను జేసీతిమనుచున్నా రు వేదాధ్యయన తత్పరులును, వైదికకర్మ నిర 

తులును నగు బ్రావూణులు సత్కరింవంబడుచుండిరి, వల్లన రాజులు 

వైదిక విద్ధల నభివృద్ధిజేయుచుండిరి, శివస్మందవర్మ సత్య నేనుండను 

రాజ్హూకడనుండి బ్రావాణుల ఘటికను గెల్చెనని వేలూర్నాళెప్రు కాస 
నము ఖెప్పుచున్నది, కాంచీపురమునందొక గొప్ప విద్యావీళముండెను 
విద్యాభ్య్యాసమున క్రై దూర చేళములనుండి విద్యార్థు లచ్చటికి వచ్చుచుం 

డిరి, కర్ణాటక దేశమునుండి మయూరళర్మ తన గురువగు వీరళర తోగూడి 
క్రప్రవచనమును. నిఖిలమును బకించుటనై కాంచీనగరను.నకు వచ్చెను, 
“గురుకులమును చక్కగా నా రాధించుచ్చు స్వశాఖను బ్రయత్నముతో 

బకించువారికి నైతము బ్రహ్మాసిద్ధి కలుగుట నృపాథనమైన నంతకు మించిన 

దుఃఖ మేమిశలదు” అను మయూరశర, వాక్య్ళనులను చక్కంగ దటిచి 

చూచితి మేని యతనికి విదాషసంబంధ మైన వివాద మేదో కలిగినట్లు తోచు 
చున్నది ఆశ్వికఒతోడనే కలపించుట వా_స్తవమేని “బహానీద్ధి కలు 

గట నృపాధీనమైసి యన్న మాటల కర్థ మేని? ఆశ్వికులతోడి వివాద 
మునకిను, బ్ర హ్వనీద్ధికీని, శాజునకొను సంబంధ మేమి? నాకు చూడ ఘటిక 

ల్ డ రాజునకు చేని నంబంధమున్నట్లు తొదుచున్నది విద్యార్థు 
లను బరిచించీ వారిని నత్కరించుట రాజున శాచారమని తో పెడిన్మి 

అట్టి పరీ క్షార్థ మై కూర్చుయడిన సభయందు, మయూరళర్మ కు రాజుచే 

నవమాననము గలుగ రోషితుండై యాతని నెడిరించెను  ఈవిషయ 
మింకను చక్కగ నిమర్శింపందగినది, 
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జైన బొద్ధముతము లపొడ శాససములయం దెచ్చటను గాన్పింపక 

పోయినను, దతీణదేశేము నవి నశించెనని చెప్పరాదు: కుంతల రాజూలగు 

న్బుగేళ్ మాంథాతృ, రవివర్మలు టైనమతస్థుల. , వారి కొసోనుులంి 

దనేక ము? జినదేవాలయముల కిచ్చిన .."నకాసనములు గంగ రాజులగు 

కొంగాణివర్మయు మొదటి నూధవుండును జైగులు తరువాతి రాజులు 

హొందటు వై నధర్భమును ల్యజింది వైడికభర్మదు నవలంబించిరి ఇది 

వల్లవ సంపర్కమువల్ల గలిగిన దూరైై యుండవచ్చును; 

్రవి గాక పౌరాణిక పూొందూమతనునకు ముఖ్య దైవములగు శివ 

విష్ణువులు జక్కంగ నారాధింపబడు చుండిరి, వల్లవరాజులం దనేకులు 
వైష్ణ్యవు లనుటకు నిదర్శనములం గంవు, శివస్కందవర్శయొక్క కోడ 

లగు చారుదేవి డొలూరులోని ధూళిమహోభటారక నారాయణ'జేశ నకు 

గొంతభూమిని డానముచేనెను రెండవ కునూరపస్లున్తు తాను భగవ 

త్పాదానుథ్యాాతుడిననియు రడ భౌగనఈంతిననసియు _జెవ్వుకొని 

యున్నా (డు మొదటి జంగోడు శొసవదాతయ'న స్ప ల .వర యుక్క 
లి ల్ో అవే 

సంతతి వారి శాసనములక్నియు “బికంజబగదతా యం తాక్య యిలో 

నారంభనుగు చున్నవి ఉదయుంకరశాసశవా తయగం శెటునటి. నందివర్మ 

తాను థగవత్పాడాను ఛా్యాతుయననియు. వ "మభాగదందింది. ననియు 

చెప్పుకొని యున్నాండు లమ యు, మ విస్తుళోప్పుడును గతం కొడు 

కణసీంపహూవర్మయ్య మను నుండగ ౩ స్తుగోవు-డును భగవ ల్బా వాను థ్యాడు 

అనియు పరము భాగవతులనియును నర్శింవయిది.సుత్నారం యాం మం 

విష్ణుగోపుండు 'విష్ణువోర దేవకులమునపో భూమిని దానము జేసీనట్లు 
ఇప్పంబడియున్న ది, 

శ్రైవమును స్రామఖస్టిరప ఐ వృదుండెనా దటణటేళము న వైప్ణవ 
నుతముకంఖ శైవనుతమె స్రరాతనమైనదిగ గన్నంచుచున్నచ కదంబ 
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కకుస్థవర్శ శివఛ కుడు, స్థానకుండూకునండలి శి వాలయమున కాతండొక 

కతన ద్రవ్వింది అకు పేయించెను ఈ శాసనమువల్ల దేవా 

లయము కదు స్రరారశేనమెనడని తెలియుచున్నది: “సాతకర్ణ్యాదిభిక్ళుర్భ 

షొ వృళాతో యన్న వాకష్ట్రమువల్ల నీచే వాలయ మాంధ్ర రాజుల 

ర కొ లమునుండి చునృ దిని లేలియవమృచు. ది శైవము వురొతననుత 

మని యిందువల్ల జోధపడగలదు, మొదటి కృష్ణవర్శ నేనానియగు శివ 

నంగవర్శ తాను వరదముమాహేశర్థర (దవని చెప్వుకొనియున్నా (డు, 

మాహీళ్ళతలను పేరు పాభువతశై కబకు తఆమగా గలను, పాశుపత 

ము గనప్ర్రూ'త, మతము, అంకుచే ప్రాచిశవల్లవుల కాలమున పాళు 

పతనుగనూడ నుండెనని తెలియుచున్నది వల్లవ రాజులలో మొదటి నంది 

వర్మ శ్రైవవతపాతి మని దోంచుచున్నది “అరుగ వో ద్యేన పినాకపాణేః 
వమాళిత్ దృష్టి వః పణీం ద్రశి” యను జేలూ ర్పొళపు కాసనమే ఈ 

యూవా కాథారణు నందివర్మయే త్రి లోచకపల్లవ్రండైన యాతండు 
పరమశళిశ్చని భ కుండని వెలుగ జె్ప్చవలయుశా, 

జనసామాన్టముయొక్క ము తొాచారములమ గుటీంచి శాసనముల 

యం దేమియును గాన రాణి శాజళాననముబు సామానర్థిజరముల విమ 

యముం కలటయన్స, జనసామాన్యగు.యొక్క మతే మింశను బెద్ధమత 

మై యు, శవచ్చును అయిన నట్టనుఓకు కాసనములందాథార మేమి 
ర్ య 

యును లేదు. 

ప్రాచీన రల్లవ్రుల యళమును పరిశో ధకులగు పండిక.లు'ాడ్ నింక 

నం కష ie ద్రం3లేద కి సించావిమ్లుని వంశే మే (ప్రాచీనవల్లనవంశము 

కంళు జ బలీ మమైందసయు గ న్ దనియు పిండీతులయభి ప్రాయము, కోన్ని 

యంళను. వను బట్టిచూడ సీంవానిక్షంని వంశజులు గొప్ప వారని మొవ్వ 
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కొనవలసినచే, పరిపాలిత రాజ్యవి_స్రీరముు గొప్పతనమును సూచించు 
నేని హైచీనపల్లవులు సీంవావిళ్లుని వంశము వారికంకు గొవ్చవారని యొప్పు 
కొనక తప్పదు, కృష్ణా కావేరులమధ్య వూర్వసము ద ముకడనుండి పశ్చిమ 
సముద్రమునజకు వార్టప్రమెన యాంధ్ర ద్రావిడ కర్తాటక దేశముల వై 

వారి "ములుబడి ఇెళల్లెను జేంగివారి యధిశారనునకు '"లోబడినందులకు 

గొన్నిసహూచన లున్నవి, 

శివస్కందవర్మ యనంతరము కర్ణాటమున వారి యధి కారము 

జీశించినను నీంహావర్శ రాజ్యాధిపత్యము వహించిన విమ్మటు నాంధ్ర 
ద్రావిడ కర్ణాటములయందు వారి యధికారము నిరంకుళనుగ సాగ 

నారంభించెను వేంగియు మ విష్ణుగోవుని స్యాధీనమున నుండెను, 

చోళులు మొడటి కునూరవివ్లు బుద్ధవర్మల చే తిన్న చెబ్బలనుండి యచ్చ 
టికి తేరుకొన లేదు, గంగులు సామంతులై రి. కదంబుబం చిదుగగొట్టం 

బడిరి, నింహావర్శ దత్నీణ దేశమునిశెల్ల గధిపతి యాయెను, ప్రావీక పల్ల 
వులలో కడు దొడ్డచాడీ రాజా అంతకు మిందిన వాయు ప్రాచీన వల్లవుల 

లోనే కాదు, సింవావిష్ణంని వంళజులతేగూడ-_ఒ క్ నరనీంవా 

వర్ష దక్క--గానరారు కౌన్రన ప్రాచీన వల్ల చరిత్రమును కరీంచునద్చు 
డీవిషయమును జ్ఞ_ప్రియం దుంచుకోనుట వౌగు 
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యనానాజావష్తాదదకాణు 

ఈకాసనము గుంటూరుజిల్లా వృలవ్హి గ్రా ముమునం దున్నట్టు 

లోకలు రి కార్లు సూజ్ట్ర ర౨ ఫ్లు కెళ౧ లో 'చెప్పంబడియున్న డి, శాసన 

మంతయు, సంవూర్ణ ముగ వ్రాయంబడ లేదు, మనకు లభించినది శాసన 

మధ్య భాగములోని శఛకలనుం, ఠతోకిఅం రి కారులో వ్రా వాయంబడియుండు 

జతర కాసనములందున లె దీనియందును తవ్వ లేము. లున్న వి అందలి 

విషయము ముఖ్య మైనది, దటీణ హిందూస్థానముయొక్క_ చరిత్ర నిరా 

ణమున కతర్థంతోవయోగము, శోకలమైప్క తప్పులకుస్ప[యైనను, పరి 

శోధక పండితుల దృళ్చథముశకు దాని నీవ్చుట మంచిదని తలంచి ప్రచు 
రింప నుదష్జిమిం వియుంటిని ఇంతతో నామిత్రులు ప్రథాకరళా స్రీగారు 

వ కారణము చేతనో, ఈశాసన పృతిబింబమును డెప్పించితినని ెవ్పిరి, 

దానిని నాకెరవిమ్మని వారిని యాచించితిని శావివాంచ వారికిగల విప్పు 

లాభీమాననుచే దానిని నాకొొసంగీరి, ప్రతిబింబమును జదివితిని, కొన్ని 

సందేహములు కలిగినవి నామిత్రులు సోను శేఖరళర్త గారు నాతో దానిని 

చదివి సంశయగులను టొల౭గించిరి, ఇటు వ్ర ఖౌాకర సోము ళేభిరులు సహో 

యులుకా గా ఈ కాసవళ కలమునండలి తవళ్హిలను డిద్దుకొంటిని, వారికి 

నానమస్కాాారళ త ములను సనదుర్పించి కృతజ్ఞుండ నగు హన్నా ను; 

రాసన కాల మం: 

“కరి శాలచోళ మవోరాజాల కొసనసువపి అనీ లోకలు రికా 

ర్ల్సులో చద్రాయంయుడి మున్నన ది ఆనుదోగాజు శాసనము గాదా వలన, 

కరి కాలుండు శ్రీః శ 8-వ శళాబ్దనుంనకు ముండటివాండు, 

17 

శ్రీః శో 
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8-వ శ తాస్టినుధ్య "లేశాండువై బ్రభుత్వము జేసీన ఫుణ్యకుమారుండను 

రాజు తను కరికాలుని వంశమున జనించినట్లు చెప్పుకొనియున్నాండుకి, 

తవిళ పరిశోధకులు ఈకరికాలుని కాలము శ్రీ ఈ ఈ ౬ శ తొబ్దముల 
నడుమనని నిర్థారణ చేసియున్నారు, లిపివై వైఖరిన బట్టి చూడ ఫులివ ర్తి ర్తి 

శాసనము క్ర శ ౧౧వ శోతౌబ్దగునకు ముందటిదికాదని తోంచుచున్ను 

ది, కావున ఇది కరికాలనమువో రాజు కొసనము కాజాలదు వమజీయెవ్య 

రిదో? వెలనాటి ప్రభువులదని శ్రీప్రభాకరకాస్త్రిగా రన్నారు, కాని అది 
పొరంబాటు వారు తెప్పించిన వశిబింబము వెలనాటి ప్రభువుల శాసనప్రు 

ప్రతిబింబముతో కలిసివచ్చుటచేతను, లివి యొక్క_రీతిగ నుండుట చేతను, 

ఆద్యంతములు లేని ఈశాసనపుతునుక వై వెలనాటి ప్రభువుల శాసనఖండ 
మనుభ్ర మ వారికి కలుగుట కవ కాళను కలిగినది పెలనాటిరాజుల శాసన 

ములలో కరి కాలునినృత్తాంతము వచ్చుట కవకాళనులేదు వీలన్క చారు 
చోళులుగారు, పరిళుద్ధాంధ్ర, చతుర్ధకులజులు వారి శౌసనములలో కరి 

కాల ప్రస్తావన యెచ్చటను గాన్పించుట లేదుః కావ్రన మన శాసనఖండనుం 
వెలనాటిరాజులది కాదు, నుతీయెవ్యరిడన్న, ఆ కాలముననే గుంటూరు 

సీవయం దచ్చటచ్చట సామంతులుగను స్వతంత్ర, వ్ర భువ్రులుగను, రాజ్య 

ములు నేయుచుండిన తెలుంగుచోడ రాజులదిగ నుండవలయును ఈ 

కలుగ చోడ రాజులు, కరి కొలుని వంళజులమని చెవ్వకొనిరి, కావున్క 

శాసనములయందు వారు తము వంశనునకు మూలప్పనుషుండగు, కరి 

కాలుని పృశొంనీంచుట యుచిత మే, పట్టి వ్రశంస్క వ్రచురింపంబడిన ఆంధ్ర, 

చోళశాసనములం దన్నిటియందును గాన్పించుచున్నడి, మణియు కఠి 
కాలచోళ త్రిలోచన పల్లవుల వైరకథ, ఆంధ్ర చోళ శాసనములయంటు 

£0 

1 E.IX1. P తిల? 
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దప్ప, మజీయెచ్చటను వర్షింపంబడియుండ లేదు వై కారణములవలన్క, ఈ 
ఫులవర్హి శాసన శకలము క్రీ, శే ౧౧-వ శళళాబ్దమునాటి యాంధ్ర 

చోళ శాజులదని నిర్ధారణ నేయుచున్నాను, 

భాసనవిషయమనముః 

చంద్ర మాభీయొక్క. పాదపద్డ మునందలి భృంగమగు కరి కాలుడు 

ఇమ్యాకుని (ఫ) వంశమున బుజ్టైను, ఆరాజు, ఈశ్ళరుని ఆరాధించి సర్వ 

సంపదలను సమృద్ధిపఆచుట క్రై స్వర్ణ వృష్టిని కురివించెళు త్రి నే త్రవల్లవుం 
డను నృపుని గర్వితునిగా నెజింగి వాని ఫాలలోచనమును భగ్నము 

చేసెను భోజుండనురాజుచే సూర్యుని కర్పీతములైన మూండు అర్థ § 

పాత్రలను సూర్యునికడకు బోనీయక ఆకాశమున నావీ భోజుని దాసుని 

వలె చేనెను, ఇక్యాకునంశ ప్రభువులకు రాజథానియ్య్క మనుషుగలకు 

శుభావవాయు నగు అయోధ్యనుండి బ్రాహాణాదులగు నాట్లు వర్ణముల 

వారిని కొనివచ్చీ పల్లవరాజు దేశమునందు రా ప్ట్రములన్కు నగరములను 

యిచ్చి శ్రీ, పర్వతచ్భాయయందు ప్రతిష్టించెను, అచ్చట తనచేరిట లింగ 

ప్రతిష్ట చేనిను, 

విమర్శః 

కరికాలుండు చిరకాలము, క్రిందట చోళ దేశమున రాజ్యము చేనీన 

ప్రభువు, తొలుదొ_ల్హ నితని రాజథాని శావేరి తీరమున ప్రస్తుతపు 

తిరుచినావల్సికి పశ్చిమమున మైలు దూరముననున్న ఉరయూరు, విదేశ 
వాణిజ్య సౌక ర్యార్థమై కావేరి ముఖదాష్జరముకడనున్న వువోరు. లేక 

కావేరి పూంపట్టేనమును కరికాల.ండు రాజ్యమునకు ముఖ్ధస్థానముగ 
జేసెను, ఇతండు దిగాత పాండ్య కేరళ నీంహళములను జయించి ఆ'దేశప్రు 

ప్రభువులను దాసులనుగ శేసికొనెను ఇంలేశాక సీంవాళ వాసులను 



1$2 చరికృర చక 

'వేనవేలుగ గొనివచ్చి కావేరికి వేలగట్టు వెట్టివాండ్రనుగ జేనెను 
రాజుల నెత్తిపై తట్టలుపెట్టి మట్టి మోయించెనట! ఉ_తరదేశమును 
పిమాచలమువరకును జయించి ఆకొండసానువులవై చోళ రాజపతాక 

ములను జెక్కంచెనట |! 

ఈవిషయములన్ని యాం ద్ర మిళపరిశో ధకుల గృంథములనుండి 

సరిగ హీంపయిడినవి, ఆంధ్ర కావ్యములయందును ఇట్టి వర్షనలే కిన్నడు 
చున్నవి తిక్కన్నగా రిట్టనుచున్నారు ః 

శక్యా చేనేశం బృథినీళు లందుకొన గాశీనీంధుతోయంబులకొ 

జేన౯ నుజ్జశ, ముంగుటంబున వారించెం బల్ల వోర్యళు ను 

ల్లాసంబందగ ఫాలలోచనము, లీబం గై కావేరి పొ 

లాసాభ్య్యాఖలడిబ్ము ఖుండు క రికాల మ్రావిభుం డల్బు(డే! 

ఈవిమయములే వివ్రులకుగ నవచోళచరి తీ, 2 యందు వర్ణింవంబడి 

నవి, ప్రస్తుతము ఇచ్చట నినుర్మింషబడు శాసనము మనకు వైవిషయ 

ములను జెప్పుటయుశాక కొన్ని కొ త్తవిషయములను తెలియజేయు 
చున్నది, శొఖినమువలన మనకుం దెలియువిషయములు : 

1, కరికాలుండు గొవ్చశివభ కుడు, ఈతని భ _క్లివిశేషమును 
ద్రావిడ శైవ గృంథములు కొనియూడూ చున్న వి, ఆంధ్రశై వ్రలంగాడ్ 

నీతండు శివునకు న నచ్చిన భక్తుజడవియే త తలంచుచున్నా రు, వండితా రాథ్రి 

చరిత త్ర ననచోకచకి త్రలయం దీతన భ_ కి పృ భావములు కీ ర్రింపంబడినని, 

2 సర్మపంపవల సనమద్ది ద్దిశై స్వర చృప్పిని గవరీవించెను ఇది చరి 

త్ర ఆందనివమయ స 

అసలా నంబంక.. మలక లలునుకనానినాకాలాో నాననా మనమా లన గాయ గాంధార గాలరి అలన. కారాగార. “తాతగా భార్యలకు. మతుతాలతను రాకా బరు ల గున్యా టనకి భాజాలాననానపననా యు ానాతోలలునాానెటు..బాంకాపికా బన జాా వ ర యయా r PRR RES. తయన. నాయకు నన 

le నిరు యం 

pA అరిద్రవ శ్రీం సా కోటను త్ర 
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కి శ్రినేత్రవల్లవ్రండు గర్వతుండగుట నెటింగి వాని ఫాలలోచన 
మును భగ్నముకేనెుు, ఈవిషయమే నీర్వచనో త్తర రామాయణము 

నందు “హారించెం బల్లవోర్వ్యీళు నుల్లాసం బందగ ఫాలలోచనము” అను 

వాకళ్టీముచే నూదింవంబడినది, ఇతనికి ముక్కంటి కాడ్వెట్టియను నూరు 

వేరు గలదు ఈయుదంతము పాల్కురికి సోమన్న పండి తా రాధ్యచరి త్ర 

యందును గలదు 

“వీల యిట్రివి వేయు నెన్న ముక్కంటి 
+ కాలి[దు] వెట్టియటన్న గణనాథుం డొకడు 

న్న % ల్ల స K 

మేదురభ_క్ట్లీమె మించి లోకముల 
నాదీ సాశ్ల లి నయనుండని నుడున 

కరికాల చోడుండకా గణకాయకుండు 
x న్ ఖః % వ్ 

విభ్ర మలీలం గా వేరింగట్టు చును 

ముట్టినమహిమమై ముక్కంటి కాడు 
వెట్టి శా కాపరి వెట్టికిం బిలున 

ముక్కంటి వాంజేల మును వెట్టిజేయు 

ఇ్రక్క_ంటివానికి నేజేను ననుడు, 
ఇచ్చినవాం డెవ్షం డీనే త్రమనుచు 
నచ్చుగా ము శృన్ను నతనిరూవంబు 

ముంగల వ్రాయించి మొగి దనకాలీ 

యుంగుటంబున నట యొ త్త ముక్క._ంటిీ 

ఇ ళ[దు] వెట్టి నొసటి కన్నటుపగుల 
కాళ వెట్టిన యవాంకారం బడంగ & 

le పండి తారాధ్యచరి త్ర, వశః he 
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ఈకథను విపులముగనెటుగ దలంపుగలవారలు నవచోళచరీత్రను 

జదువవలయును, వతి యాం ధ్ర చోళశాసవమునందోను “చరణ సరో 

రువావిహాతనిలోచన త్రిలోచన ప్ర ముఖాఖిలప్ఫథ్వీశ్వుర శారిత కావేరీ 

తీర కరికాలకుల రత్న ప్రదీపి” యను వాక్య మోకథనే సూచించు 

చున్నది, ఇదే కొణిదెనలోని జప్పిలిసిద్ధి శాసనమున నించుక విపులముగ 

స్మ రింపంబడినది 

క, శావేరిదరులు గట్టగ, 'ేవేపల్లవ్రుండు దనదు వెట్టికి రామి౯్ 
దా వానినుదుటి కనువో, గా వడిం గరికాలవిభుండు గాలందుడ్ చె౯ా, 

ఇట్టిని కాసనములయందు పలుచోట్ల గాన్పించుచున్న వి వీనివల్ల 

కరిశాలుండు త్రినేత్రవల్లవుని జయించెననుట నిశ్చయమని తోచుచున్నది 
ఈ త్రినేత్ర పల్లవు డెవ్వడు ? ఈవివయనుంను గూర్చి ప్ర ల్యేకించి యొక 
వాక్థిసమును వ్రాయవలనీయున్నది, గ్రంథవి_స్థరభీతిచేతశ్కు సందర్భ 
మిది కాకపోన్రట చేతను, ఇచ్చట సూత్ముముగ నాతేని విషయము వచించి 

విరమించుచున్నా డను 

ఇతడు వల్లవుండు కంచి రాజో వూర్వుపళ్చిమసము ద్ర ములకునుు 

గృష్టా కొల్లడదులకును మధ్యనున్న దేశము నేలినప్రభువు చాళుక్య 
వంశమునకు మూలపురుషుండగు విజయాదిత్యు డితనితో పోరి సమ 

నెను, ఫతండు శైవమతాభిమాని అనేక శివాలయములను నిర్మించెను 

శూద్రుల అర్చకత్యమును దొలగించి బ్రావాణుల నర్చికులనుగ జేసీ వేద 

శా" స్ర్రవిహొతముగ శివార్చనను నడ వెను, జై నబొద్ధముతేనులను నాళము 
చేనెను, జై నవసతులనుు బౌద్ధవివారములను వడిగొట్టించెను. భ్రాహ్లణ 

మతము నుద్ధరించెను  దత్వీణదేశమున ఆర్య నాగరకతీను బ్ర వేళ పెట్టి 
థి న్ లు 

1.5 1 ఓ, Vol VI. 
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దేశమును బర్భ్బ రాం క్రాంతమును గాకుండ జేనెను, ఆరార్థిన ర్హమునుండి 

బ్రాహ్మణులను, భాహాణేతరులను బిలిపించి అ గ వోరములను, భూము 

లను ఇచ్చి వారు దథటీణాపథమున శాశ్ళతముగ నుండునట్లు చేనెను 

అడవ్రలను నరికించి గ్రామములన్సు పట్టణములను నిర్మించి వానిని వాస 

'యోగర్భిములుగ జేనెను. కడపట ఇతనికి కగికాలునితో వైరము పొన 

గొను, పరాజితుండై కప్పము నిచ్చెను కంచిరాజము చోళుల స్వాధీన 

మైనది, వారు డక ₹కాం ధ్ర మండలము నాక్రమించుకొనిరి రేనాదు, 

పాొకనాడు  వెందలగు సీనులు ఆంధ్ర, చోసేల కున్కిపట్టులాయెను, 

త్రిలోచనుడు ధరణికోట క గుంటూరుమండ లమును 

పొలించుచుండెనుు శాననములలోను, వాజ్యయములోను, లోకల్ రి కొ 

ర్లులలోను ఉన్న కథలలోని అద్భుత చిత్ర ములను దొలంించిన దొరకు 

చారిత్ర, కసంబంధవిషమయ మింతయీ 

వ్ త్రిచేత్రుని నిర్టించి యతనిరాజ్యమున విశేషభాగమును 
కరికాలు డాక్ర, కోమించంకొ నను కృష్ణకు దతీణనుననున్న సర్వ దేశముల 
కును జ శ్రవ ర్త యాయెను, 

క భోజుని జయించి దాసునిగ జేసుళొనెను 

ఒవ్పిలి సిద్ధకొణిడెన శాసనమునందు ఈవిషయము సంస్మరింసం 
బడియున్న ది 

“ఇనుపాదము లర్చీంపగ, జను భోజుని యర్ధ్యృమంత్ర, జలపాతృలుదా 

వినువీథి నాగబం చెను ఘననుగ దనచూనవొడిచి కరికాలుడిలన్ 2 

ఈభోజునికథ కరికాలుని మావోత్మస్టమును దెలియం జేయు 

అద్భుతనిషయనులో మునిగియున్నది, మనొత్త నల లగా ఆమా 

1. జర్నల్ అఫ్, ఇం, హిః Vol, VL 
2 ఏ, 1 1 VI 628 
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నువ చర్యలవ లె భోజుని కథయ చరి తృరచనమున విసర్టనీయమా। 

అట్లనుకొనిన భోజుండే మిథ్య్యావురుషుం డగును వితర్కనున కవసర 

ముండదు, అటుగాక చారి త్రాత్మ కుండగు వరి క్రియని తలంచితిమేని ఎవం 

డాతండను ప్రశ్న శేడముగే స్ట్రచున్న ద, ఆకాలము (అనగా శ్రీః శ్రే, 

2,౬ శ తాబ్బముల మధ్యయుగము నందడల్కీ శాసనములందు కక్ష 

దశీణభూములనేలిన రాజులలో భోజుడను రాజుగాని తన్నామాం 
కిత ముగు రాజరంశోముగాని పొడకట్టదు కృష్ణ దాటిన దక్కనువీఠ 

భూమిపై వాకాటకరాజవంళ మొకటి గాన్చించుచున్న ది, ఆంధూ/లకు 

వెనుక దక్క_న పీఠభూమి వై సామ్రాజ్యపడము నార్జించి, శ్రీశ శీర్ 

శళాబ్బములలో మవోవై వెభవముతో నేలిన వంశోమిది వాకాటక రాజ 

కటుంబముసకున్తు సకలో త్త రావథనాథులగు గుష్పచ క్ వర్తులకుకు 

బంధుత్వముగలదు. ల్లట్లే వేంగి నేలిన విష్ణుకుండిను లకును ale 

కును ఈనాకాటక రాజ్యజన్మ స్థానము విదర్భ విదర్భ భోజులకు బుట్టి 

నిల్లు, భోజయను పదము జాతిని సూచించునది *యదువృష్లి భోజులి 

నామములందటున గు ర్టెరింగినవే భోజులరాజు భోజ రాజు, సం గ్ర 

వాముగ వాకాటకచేళము భోజబేళమనియు, వాశాటక రాజు 
భోజ రాజనియు, గీ ర్వాణ వాజ్మ యిము డెల్పుచున్నది,  ఈళాననపు 

భోజుడు చరిత్రాత్మకవ్య క్రి యేన్సి ఆతడు విదర్భ దేశపు రాజై యుండ 

వలయును వారాణుల దండయాత్రలు గు_ప్పసామ్రాజ్యమును విచ్చి 

న్నము నేయువజకును వాకాటక రాజ్యమును చెడక నిలిచినది, 

తదనంతరము రాజ్యినిప్లనము జరిగినది, దేశమంతయు సంతీగోభము 
నందినది, (క్రీ శ ౬-వ కతాబ్దారంభ నందే వూర్వవా కాటక రాజ్య 

మన నల చళ్లు క్యాదులశు నూతన రాజఎంళచులు దలలు వై కెత్తినవి, 

కరి కాలుండు భోజుని గొల్చి యు త్త రావథమువై దండె త్తిసోనుట నిక్క 
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మేని వాకాటకుల యంతర్థిదశ యందు, అనగా కీ శ అవ శతాబ్ద 

రంభముననో, అ్తంచుక తత్పూరషముననో యా కార శ్థిములను కేసీయండ 

వలయును, 

ర్, అ యోధ్యనుండి శ్రాహాశాలు మున్నగు నాలుగువర్ణ ములను 

తో చెచ్చి శీ పర్వత చ్భాయయందు పల్లవ రాజు రాజ్యమున పట్టణములు 

న్కు గ్రామములున్సు వారికిచ్చి తగినయే ర్పాట్లను జేనెనట! ఇది వైవిష 
యనునుంజోలి నూతనమైనచే, ఒకానొక శాసవము చోళు ల యోధ 

నుండి దహీణమునకు వచ్చి శాజ్యనిర్హాణమునుం శేసికొనిరని తెలుపు 
చున్నది, ఇది విశ్ళసనీయమగునా? అగు నేని కరికాల.ండు అ యోధ్య్టనుండి 
బ్రాహూశణులనే కొక తనతిరవర్భములవారినింనాడ దో డ్తెచ్చుటకు గార 

టు దెలియుచున్నది, శ్రి వ ప్రభాకరశాస్త్రి గారు చోళులు ఆదర్థిము 

దతీ.ణావథస్థులు గారనియు, Yr త్తరజేశను నుండి వచ్చిరనియుం జెప్పి 

యున్నారు, “నిజమేమో! భావివ రినోధనమంవల్ల సత్రము తేలంగలదో।, 
జ గా ర, కావేరికి పలకుగట్టుట సుప్రసిద్ధ ఓషయమనుః దీనివై వా్టాఖ్యాన 

మవసరముగాదు, 

ఈశాసనము శకలమైనను కరికాలునిగుటించి నూతనవిషయము 
లను చెలియంజేయుచున్న ది, కాన, చరిత్రరచయిత కిది మిక్కిలి యుప 
యోగ శారి, ఇంకను లోకలురి కార్హులవల్ల కరి కాలునిచరి త్రము గొంత 

తెలియుచున్నది, ఇతండు ప్రజలనాఖ్యమునవై పాటుపడిన మవో రాజు 
దేశమును వెల్లునయందు మునుంగనీయక కావేరికి దరులు గట్టుట యింత 

కకముం దే తేల్పితిని, ఇంతేకాక అడవులన నణీికించి పురములను గ్రామ 
ములను నిర్శించెను, నాగరకులగు ఆర్జ జాతుల వారినిం దో కచ్చి చేశ 

మునుండి బర్చరత్వమ..ను వెడలనడ చెను ఎన్ని యో అగ్ర, వోరములను 

బ్రాహాణుల పసం గను, లెక్క. బేని చేవాలరిములను గమ్టేను వష్థివసా 

యాఖికృద్ధినై చెజటున్ర్టలలు ద్రవ్యం చెను, గులక అ కట్టలుగట్టి శాలు 

వలద్యార్ట్రరా నీటిని తెచ్చి చెటువుంను నిండిం పెరు, ఆంణ్య్టాభూ ములు 

$8 
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వ్ధివసాయమున కనుకూలము లగువణికును పన్ను నడుగక రైతులకు 

ఉచికముగ నిచ్చెను పిమ్మట పన్నుల నేర్తణిచెను నూతనగ్రామము 
లభివృద్ధికీ రాంగా రాజ్టపాలనసాక రర్థమున వై వానిని నాడులుగ విళజిం 

చను, పట్లు వజాభిశృద్ధిక యామహో రాజు పలునిధ ముల పాటుపజను, 

బట్టి మహోపకారిని అంధు9లు మజిచుబుట్లు ? కావుననే దత్తమండల 
వాసు లాతని నిప్పటికని స్మరించుచున్నారు, తిక్కన్న గా రన్నట్లు, “కరి 

కాలషూనిభుం డల్బ్చుడే !” 
రీ 

తదగ్గింశ జాతో కరి శాలచోడః, శశాంక భృ త్పాదపయోజభ్భ్ళంగ$ ౧ 

సవకాసంపత్సమృభ్యర్థకాం స్వర్గ వృష్టి తథాకరోత్ , 

బాఢామృడం సమారాధ్య్థ్థ రాజా రాజకరా మవత్ ౨ 

త్రి, నేత్రవల్ల వం య కృ త్వా నవికతమాబజ్డ యా, 
తస్వ్యాంబకం లలాటస్థంభ గ్నంకృళత్యా వ రాజతే, 3 

భోజవూజాభఘ్యకాపాత్రాశి త్రీణి సూయ్యాకవి౯తానిచ, టో 
నిజాజ్ఞ యాంబరస్థాని చక్రే తం దాసవన్న పం ర క్షా “4 అ 
సవ్యా పాదోద్భి వా౯ దేవీం కాజేరిం చోడమండ లే, 

బథాష్టి చోడమహీపాలో రర వసుథా మిమాం, సై 

ఇ శ్రవ్యైకువంళ జూ కొనాం నృపాణాం నగరిళుభ్యా 

శుభావవో మనుష్యూణా మయో ధ్యా రాజతే సదా, ౬ 

తతసాక౯ా బభావాణా దీంళ్చ చతుర్వర్ష సముదృ నాకా 
ధ్ ఆః ల ఖీ 

నీ తాషాసల్లన రాజళ్ళ్చ రాపూణినగ రాణిచ, ౭ 
వై ఆఅ 

దత్తా శ్రీవవ్వ౯ణతచ్యాయె వ్రతిహ్రైమశతోద ఖ [వ] 

[తత్ర] లింగం ప్రతిష్థావ్య, స్యా? వ్యాపల్లం తం. 4, ల తా 

a మ్త్తంంంలు 

1535111 661 
శబధవనంవ లర స్ర్రన్యుమాస భొరతినండి ఫునరు ధ్రితము, 



మంగ శే ళ్వ రుండుం 

కర్రీ 

(అ) 

ఈతండు బాడామివురనుంను రాజథానిగ నేర్చ్పఆచుకొని కర్ణాట 

కుంతల కొంకణ దేళముల నేలిన పాశ్చాత్య చాళుక్య రాజులలో నైదవ 

వాండు; ఈతనిచరి త్ర మా క్రిందిశాసనములన దెలియుచున్న డి, 

౧ వాదామిగువాలోని శిలాశాసనము! ౨ చనేరూరుకామ్ర 

శాసనము 2 3, మవోకాట శిలా_స్టంభ శాసనము, క 
ఈమూండును మంగ శిళ్వరుని శాసనములు, ఇవిగాక, 

ఈ, రెండవ ఫులశేశియొక్క అయ్యవా శెశాసనమును, 

౫, ఆజివ విక్రమాదిత్యుని వీవూరుశాసనమును * మంగ శేశ్ళరునిచరి త్ర 

మునకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖాస్ట్రంళములను చెలియంజేయుచున్నవి, 

తనవంళనునుగూర్చి మవోకూట శిలా_స్థంభకౌసనమున మంగ 

'భేష్వరుం డిట్లు చెప్పుకొనియున్నాండు, మానవ్యాసగోత్రుడును, వోరీతి 
పుత్రుండును, చళిక్టవంళనంభూతుండును నగు జయనింవాంండను నర 

పాలం డొకం డుం డెను, ఆతనిపుత్రుండు రణరాగుండు, ఆ రణరాగుని 

తనయుండు సత్యా శ్రృయ శ్రీస్పథివీవల్లభ రణవిక్రమూంకుండు, (ఈతని! 

మొదటిపవులకేశి యను వేరును గలదు), ఈతని కిరువురువు త్రులు బలభద్ర 

1 Ind.Ant. X, P59. 
2 , సై లై 161. 
తి న్ XIX, P 7. 
4 i Ep. Ind. VL, P 1, 

త్ 1! Ind Ant. VIL P., 114. 
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వాసుభ్ధ ద్రులను బోలువార్కు కీ _ర్తివర్య మంగ ₹ళ్యరు లనువారు జనన 

వముందిరి 

కీర్తివర్మయు మంగ శేశ్ళరుండును ఒక తల్లిబిడ్డలుగారు , సవతుల 
బిడ్డలు; ఈ విషయను మహాకూటశొసనములోని యీ క్రి ందివాక క్థము 

వల్ల దెలియుచున్న ది, 

కతస్యధ [ర్మ] రతేబుద్దే రసు దేవ ప్రతిమ ప్రఖావస్థ్ర బలవా 

సుభ ద్రోవమగుణొ సుతౌ సముక్నీన్నా జ్యేష్ట [2] న్ శ్రేస్తగుణ సము 
సనం వురురణవిక్ర క్ర నమూ జ్క_ ప్రీ వీ యకం శనీయాన్ ఉరురణ 

విశ్రాన్త నమంగ కేశ శీ శ్రీషృథివీవల్ల శేన్దా ఫ్య నృపో బభూవ” 

*ోఆధర్మ రతబుద్ధికి వనుచేవునితో సమమగు ప్రభావము గలవాని! 

(రణవి క్ర మునకు) భేలభద్ర దృవాసుభ ద్రు దులతో తుల్యమైన గుణముగల 

వారలు ర పుత్రులు ఇ్రశనవ్రగు పుట్టిరి సతి శెష్ట ఫ్టుములగు గుణను లచే 

నతిశథయిందినవాయడు పురురణప రాక్రమాజ్బు(డు వ్రీయుండు జ్యేప్యుం 

డును, ఉరురణవిశ్రాన్త మంగ ₹ళ శ్రీవృధినీవల్ల భేంద్రుం డను వేరుగల 
రాజు కనిస్టుండును అయిరి 

“నుదయ స్తీమివ మవోవ తివ్రతాం బట్నూరకుల లలామభూ కాం 

నైకవిఢధర్మ ఫలభాగ్యపవి త్రీకృత ళరీరాం స్లాగురపత్నీం దుర్గభా నామ 

"భీయాం చేనిమాహొరూయ *’ 

“మదయ న్లిని బోలు మవావతిన్రతను, ఒట్పూరికులముయొక్క 
నొసటిమాణిక ష్టమును, అనెఃవ వల. ధర్మ కారష్టముల ఫలము'చే పవి 

త్రము నేయంబడిన చేవాముగలడానిన్కి దుర్గభయను నామధేయము గల 

దేవిని తన తిండ్రి భార్యను £లివెలీ 

ఈ వాక్యముల వై ప్పిటుగా రిట్లు వ్యాఖాస్టనము జేనీయున్నారు; 



మ౦గశేళ్వ ఠం డు, 14i 

“అతడు (మంగ శేక్ళరడ) మొదటి కీ రీనర్యకు సవతితల్లి గర్భ 
మున బుట్టిన తమ్లు(డు, వలన, యీకాసనముయొక్క._ ౧౩-వ సం_క్టిలో 

దుర్గ భ బేవిని “స్వ మాతరం" అనక “స్వగురువత్నీంొ అని సంబోధించి 
యున్నాయడు, ౫న పంక్తిలో తండ్రి వసుదేవునితోడను తనయు ఖిరువు 
రును బలభ ద్రవాసుభ ద్రులతోడను బోల్పంబడియుండదుటయ నళ్ల్లే 

సూచించుచున్నది, వసుడదేవ్రనికి (ఆరణనిక్రమునకు రోహిణి (=దోర్లభ 

జేవియు, దేవకి (=క్రీయు నను నిద్ధరుభారళ్థి లుండిరి, బలభద్రుని లేక బల 

రాముని (= మొదటిక్షీర్తినర్మను)ు ప్రథమమున చేనకియే గర్భమున భరిం 

చినను విమ్వట నామె గర్భస్థమగు వీండమును యోగనూయ నేర్పుతో 
మెల్లన తిగిచి రోహిణికడుపున నిడియెను, తత్మా రణమున బలభ ద్రుండు 

రోహిణి గర్చమునుండి యుదయమాయొను, అకని తముడు వాసు 
భద్రుడు వాసుదేవుడు లేక కృష్ణుండు (మంగ శేకుండు) దేవకి గర్భ 

మున జన్మించెను, (కాబట్టి బలభ ద్రుడును వాసుభ్ ద్రుడును ఆనా 

కీర్తివర్మయును మంగ శేశ్టరుండును సవతులబిడ్డలు) పరు రణపరా క్రమ 

ఉరు రిణవిక్రాన్త అకు బికుదములలోోని *వురు “ఉని శబ్ద పులు ఈవివ 

యమునే సూచించినను సూచింవవచ్చును, 'బాదామిగువో కొసనమున 

మంగ శేళునకు “రణవి క్రాంతుడ”ను బిరదమునూ త్ర మున్నట్లు చెప్పబడి 
యున్నది, ఇచ్చట వై. గేవికుడములలోసి “పురు” “ఉరిశబ్దములు కీర్తి 
వర్మ మంగ శేశ్ళరుల ప చూఫుటశై తెచ్చి పెట్టు 
కొొన్నట్లున్న వి, నెంటువీటర్సుఒర్గునిఘంటువు ప్ర వ, కారము “అధికము 

“అనేకము. నను నర్భముగల “వురుు అను వైదికపదము, ఇతివోస 

ములలోను తరువాతి వాబ్బ్యయమునందును నానుపదనులకు (Proper 

12065) ముందు కనిపిం దుచున్న దనియు, ప్రాతనియును, అసాథారణ 

ములును నగు వదములవై నభిమూనముగల భాగనతప్పరాణ కర 
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వీని నిళ్లు ప్రయోగించి యున్నాండనియు నాకు దెల్బుచు ఈయన్న దము 
నీద్దరును చాకుషమనువ్రకుమారులగు పురు ఉరీ అనువారలకు 

బోల్చంబడి యుందురని , పొఫిసరు కీలువోరిన్ గారు చెప్పిరి, అందువల్ల 

మంగ శేకుని కాలమున “పురు” శబ్దమును విశేషణముగ బ్ర యోగించు 
టకు వీలుకాదని తేలుచున్నది, శాబట్టి యదియయొక నామవద (Proper 

040) మని తెలిసికొన వలయును, పుకు” శబ్దమునకు సమమగు 

“ఉర” శబ్దయుసికు గూడ నక్లు యర్థము చేనికొనవలయును, అయితే 
“పరు”. “ఉరు”. అనువారలు సవతుల బిడ్డలో కారో నేను - చెప్పం 
జాలను 291 

ప్టీటుగారి చర్చనుబట్టి చూడంగా క్షీర్తివర్మ యు మంగ శేశ్ళరుం 
డును సహోదరులు కారనియ్సు, సవతులబిడ్డలనియు లేబుచున్నది, 

మంగ శేశుని శాజ్యాభి సేకము, 

మొదటి పొలశేశి మరణానంతరము మొదటి క_ర్తిరర్మ రాజ్యము 
జేనెరు ఆతని ముంణా+ంతేరము మంగ శేశ్వరుని రాజ్యూభిషేక మవళో 
తృవము జరిగెను కాని యీ రాజ్యాభిమే. చేకను జరిగిన దెవ్వుడు ? 

ఈ పళ్నకు సమాధానము చెప్పుట సులభమైనపని కాదు వీలన్య 

మంగ శేకుని రాజ్యూభఫిసేకి కాల నిర్దయము చళుపష్యలచరి త్ర లోని 

గూఢతమకరుగు సనుస్య, ఈపైప్రళ్నకు మంగ శేశుఏ కాలపు కొననములు 

మూండువిధము లగు సమాభథానము లీచ్చు మన్న వి 

౧. వబాడామిగు హో ళాసననమునం గిట్లున్నది £ 

66 ల్లీ శ్రీరుంగళీక్వరో ర రణవి క్రొ న్గః వ్ వృవర్ధమానరాజ్యస వక. 

శ, Indian Ant. Vol Xx FP. 
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దార్టద శే శకనృపతి రాజా భి మే సంవత్స లేష్యతీ తేషు వళ్బొసు శ్రతేషు” 

“మవో కార్తిక పొర్ష మాసార్టం, గ ఇత్యాది, 

 దీనినిబట్టిచూడ మంగ శే క్యరుండు శకాబ్బము ౫౦౦ నాటికి ౧౨ 

సంవత్సరములు రాజ్యము చేనియుండె నని తెలియుచున్నది, కాబట్టి 

అతని రాజ్యాభీ పేక సంవత్సరము శ శాబ్దము రోర౮ాణ లో ననంగా శ క 

౫గ౬రి ౬౮ సంవత్సరమున జరిగెనని తెలియు చున్న ది, 

౨, మవోకూటళిలా_స్తంభ శాసనమునం దిట్లున్న ది ః 

కడ త్తరో తర ప్రవర్ధనూన రాజ్య పఖ్బముశ్రీవనై ప్ర వర్ధమానే 

సిద్ధా స్థ వై కాఖపొర్ష మాస్యాం,” 

ఇందువల్ల మవోకూట శాసనము మంగ లేళ్ళరుని ఐదవ సంవత్సర 

మునకు సరియగు సిద్ధార్థివర్ష వై శాఖ వార్ల ర్ల మాస్రనాండు వ్రాయించి 

నట్లు తెలియు చున్న ది, ప నుంగ"ేశ్వరుని రాజువఖ్బమన్రీవర్ష ము 
నకు ఫరిపోవుళ కాబ్బ మిందు 'చెస్పయిడ లేదు, కాబట్టి యీశాసనకాల 

మును నిర్ధారణ నేయుటకు వీలులేదు, బాదామిగువోశాసనమున రచించి 

నట్లు మంగ శేశ్ళరుని రాజ్యారంభము శ రో౮ణావ సంవత్సర మైనయెడల 
మవోకూట శాసనను శ, 65౯8 లోం చెక్కించి యుండవలయును, 

వాస్తవము విచారిందిచాడ నిది బాదామిగువోళాసనముకం 

"చెను నేరూరు తా మ, కౌసనముకంకెను తరువాతిదిగా తోంచుచున్నది, 

తన మంగ శేళ్ళరుని శ"ర్యథై రాస్ట్రదిగుణములు 

గణింవంబడిసవి గాని యాతనిచే జయింపంబడిన చేశములుగాని పరాజితు 

లగు కత్రువులుగాని వేర్కొనంబడియుండ లేదు, నేరూరుతా య్రశాసన 

మున తాను శంకి రగణునివుత్రు ని గజకురగబడాతి కొత బలసంవన్నుని బుద్ధ 

రాజును వెడలనడచితి ననియు చళికవంళి సంభవుని సదునెనినింది యుద్ద 
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ములయందు శెలుపుగొన్న స్రోశను స్వామి రాజును వాతము చేనీతినని 

యు జైప్పుకొనియుక్నాం(డు, 

“తేన రాజ్ఞా శంకరగణపుత్రం గజతురగపదాతికోళబలసంప 

న్నం బుద్ధ రాజం విద్రావ్య చలిక రవంకసంభ్ల వం ఆష్టాదళ సమరవిజ 

యినం సాష్టమి రాజం చ వా కాళ్ళ” ఇక్యా్యది, 

నువాకూటశిలా స్తంభ శాసనమున తాను ఉ తర విగిషిజయము కేసీ 

వైబుద్ధ రాజు నోడించిి యాతని ధనమును సర్భమును గ్ర హించి, అటు 
విమ్మట భాగీరథీనాలమున దనళ_క్రిజయ_స్తంభమును నాటుట మేలని తలంచి 

మకు కేళ్ళరనాథునికి దనమాటుదల్లి యగు దుర్శభ దేవిచే భూ దానమును 

జేయించితినని చెవ్వుకొనియున్నాండు 

“సప త్తరదిగ్విజయ కృత బుద్ధి రుడ్ధనృన మవిజిత్య తస్య వసుము శేష 
మువగ్భవ్యా భాగీరథి హూ లేళ కి కి జయ “స్తంభనికోవలోత్సు కేన మనసా 

ధర్మ జయ_స్తంభళ_క్రిః వ్రతమళతర మేవ నిరోవయిత వ్వే తరవధృత్య త్రద 

నకరణయోగభూకాం మదయ స్తీమిన మవోపతివ్ర కాం బట్పూరకుల 

లలామభూతాం సైకవిథధర, ఫలభాగ్యపవి ఆ కృతళరీ రాం స్వోగురుసత్నిం 

దుర్గ ఖభానామేయాన్ దేవీమాసారాయ 

ఈబుద్ధ రాజు కలతూరివంళజుండని యా శాసనములోని ౧౩-వ 

వం_క్రినలన తెలియుచున్నది, 

ఇందువల్ల తెలియున దేమన : 

జబాదామిగువాశాసనకాలనువటికు మంగ శళ్యరునకు ప్రఖ్యాతి 

గల కత్రువులతోం బోరాటము కలుగలేదు, బాదామి నేరూరు శాసన 

కాను లన ధర్ణి గ త్చూరిబున్టరాజును చాలగస్థస్యామి రాజును కలనీ ఆరూ 

వేజబువేలుగనో మంగ శేళ్వరునిరా శ్ర ఘు వై దాడి విడలికి ఇవ తెగలకును 
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పోరు సముకూ రెరు ఈ రకుండ్ల ఎన సామి గాజు హాకుంశయొక్షిను, బుద్ధ 

రాజు వగాజితుండై నలాయన మొ శ్కెను నేవాప మువోగాటకొసన 
ముల ముధ్యకాలచు.న మ న లేక పభ ఆకు క క్నూరడాష్ట్రసు వై దండు 

వెడలి బుద్ధుని సరా జ్ఞ ఖని వేం హ్. సరసము సం స వహారించెను, 

కాబటి వ.వోకూటఓకాాన ఘు గేోరూను కొసశయముళ నిమ్మటను 

నేరూకుళాసనకు బా కానిశాససమునకు వీమ్మ ను స్ ర 
అనగా మంగ కి శ్వరుని ఛాప్రకబు లో బొ *మిశానననము మొదటసు 

నేరూధుశాసనము డానికి దరువాతి కాలవ ఏనను మవోకూటకాసనము 

కడవటను వాఎుం౦పండినవి, 

మజీయు మవాకాఓ శాసళయు పృ కస్థమాన రాజ్టనఖ్యూమ శీ 

వర్ష మునకు సరి=.ంగు సీడ్జార్తి4 ౨ న్న వపు వై శొఖి పార్ల మూర గాండు నెల 

హొల్చ్బంబడినదె, దుంగ శని రూక గలను ఎ (శో, me ౨) నొక 

నీద్ధారి సంవత్సరము వచ్చె :ది ప్లేటు వారి ఏ లెక్క క కొరను అది కృ 

౫౨౫ కు ససెబొబ్బచున్నద్ ఆ క్ ఈఈ రోజ న వచ్చి 

నది, మంగ శే - ౯? నకం. లోతు waren నతని రాజ్య 

కాలమంగలీ డాని శ శింశి ఈ సరమ చద్గా బే యాండనలయును 

కాన్రన ౪ పటుట. కహ సాఎగ స, పంద ఖీ 32% తని సిద్ధాంతీక 

రించిరి, శ, ౫౨1 మం శక్యపని ౧ జ “ఖ్బ షృశ్రినర్ష మెన అతంయ శః 
౫౨౦ న సీంహోంవారోబాం యు. గొపింది వద్ బయును కొదామి 

“వా! కాబట్టి 

స 

గ హ్ J © 29 4 
uN 

సనము రాజ్వాభి మే" ఒర్షము క భో౮ణా ఆశుదు డి 

యూ అెండుకాసవలు. నం వక ానింో నొకటి sha ముదుద 
కా పొం ఆీ న్య ముం తస ) 

(3) 9a ee ' es ఆ ' నవ న NN య థు వ 

శాజరుంంద ర గా శా కే ౧౨4) వరివోన్చ కుంగే 
టు 

Jr Bink A 3 X 8356 
£9 
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శర్టిరుని ౨౦-వ రాజ్యువర్హ మున లిఖంపంబడినది, కాబట్టి ముంగశేక్ళరుండు 

శ, ౫౧౨ మొదలు రాజ్య మేల నారంభించె నవి భండా ర్కా. రే కార్ట పు 

లనుచున్నారు బాదామి గువోళాసనమున రాజ్య్యారంభ ము శీ, 'రోరాణా 

అని చెప్పబడియున్న దే యన్న దానికి సమాధాన మీట్లు చెప్పుచున్నా రు, 
శాసనమున మంగ శేక్ళుగుండే శ ౫౦౦లో శాజ్యుమునేయుచున్న ట్లున్న ను 
వా _స్తవముగ నప్పు డాతండు రాజొగాండు, ఆతనియన్న యగు కీర్తవర్శ 

యే అప్పుడు రాజ్యము చేయుచుండెను, వంగ శేశ్ణరుం డాశనియన్న కు 
సవాయభూతుందుగ నుండె, 'పవాను ఖననముచేనీ విష్టువ్ర నచ్చట 

స్థాపించిన ఫలము తనయన్నద. మంగ శేకుుడు బొదామి శొసనమున 

చెప్పుకొనియున్నా (డు కాబట్టి కీ ర్షిగర్మ యప్పటికి బ్ర శికియున్నా 6 డకుటు 

నిక్కము, అతని రాజర్ణికాబము శో, 4౧౨ తో వరినసకూ ప్పిన చెను, 

అప్పటినుండియే మంగ శేక్ళణుని జ్య కా ఆయు పరి ణి. బడ వలయును, 

వైన జెక్పనరీతిని చరిత్ర గారుఖు మంగ శళుపం రాజాాష్ట్రభి మే! 

సమయ నిర్లయమునుగూర్చి భి క్నాభిప్రాయిలై రసుక్నారం. నిజం 
శెలిసిగొనుమార్ల మేదైన నున్నదో “న ఒగొంవ సీటును ద టౌరామి 

గువాలోని శాసనమున జెప్పినట్టు ఒ 0 శేకేర్ణి ఎ లెడ్కొఖిమేేము 
క్క రో౮౯ లో జరగియుండుటయే er నాకు వోమచున్న ది, 

అందు మంగశేక్ళరుడు కాఎ రజ్యం జే టు చెగ్చుగాలి 
వలి 

యుండుట అందరును ఆంగికరించి* "వయమే,. గం. ఖివవము వేసి 

ac) @ అ జాలీ 

యౌాతం డప్పటి కింక") బ్రడీకీయుండె ని తేలదు చవిపోయిన పిమ్మట: 
గూడ నతని కాఫలదు చెందవచస్నా+ దే ఆయ 3 నిర్రాణను చేసీ 

ళా 9 అకు జ క స శ క చ క్ష్ శా 2 
దేవ్రన్నిస్థాపించీ తత్భబమును అల ఈ) ఎమాందిన క్రి నల యు Tre జె.ద 



మ౦ంగళేళశ్వరుండు 14? 

నలయానని కోరి యట్లు హస కానన నీవాకర్థము నాథారపణి 

యుకోని శీ ర్తినర్త నృ ౫*ం౦౦ నాకు టి దిశియుంజెననియు అప్పు "డాతనికీ 

మంగ శేశ్యషండు ససోయభూడుండుగమా త్ర ముండెననియు చెప్పుట 
కవ కొశము లేదు, 

సత్యాశ్ర్రయ ధన రాజ ఇం ద్రవర్మయొక్క. గో వాశొనసనము 

శాథధారముకు చేనిఫొని శ ౫౩ మంగ శేళ్వరుని ౨౦-వ రాజసివర్ష 

మనియు కాబట్టి యాతని రాజూర్టభి షే: ము క, శ, ౫4౧౨లో జరిగియుండ 

వలయేనని వెదభండా ర్కా రనచుక్నాడు, ఇట్టి యభిప్రాయమున 

న మేమియు లేడని ప్లీటుగారు వచించిరి, 

“గో వాళాసనమునకును మంగ శేక్ళరుని రాజా భిచేకశమునకును 

ఎట్టి సంబంధమును లేదు ” కారణము లేవియన, 

౧ గోవాకౌసననమున కాలమును సూచించు భాగము శౌసనాం 

తమున నుండు నొకవిడి న*కష్టము: ఇట్లు కాస శాంతమున విడివాకర్థిమున 

తకు రాజ్య కాలమును సూదిచుట గాని గోవాశొసనమున నున్నట్లు 

వర్తమాన రాజ్యుసర్ష మును జెట్టటగా 3 సారభౌములగు నృపాలురకు 

మామూలంకౌదు, ఇట్టి శాసన మి కొకటి మజీ యేకాలమునంగాని 

యి శ్షిబడెనని నిశ్చయించిచెప్పూుటకు వీలులేదు, అందు ముఖ్యముగ 

గొవాఖొననముక లేదు, ఇంతేకొక సామంతరాజులు తను రాజ్య కాల 

నును జెప్పుకొనుమార్ల మిదియే, 

౨ రెండవ పులశేశి “హైదరాబాదు కాసనమువల్ల గతించీన 
శ, ౫3౮ సంవత్సర మాతని రా జ్య్యభాఫిషేక మైన మూండవసంవత్సరమని 

తలియుచున్నది కాబట్టి గతించిన ౫8౨ వ ళ కొబ్బనున నీరాజ్యాభి 
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చేకము జరిగియుండవలయును 9ది నిజమైనచో శకాొబ్దము ౫౩౨ న 

వ్రాయించిన గోవాశళాసనము రెండవ ఛ్రులేశి ర జృకాలను.న నియ్యబడి 

యుండవలయును ళకాబ్దము ౫౩౨ రెండనపులేశి రాజ్య కాలపు టిర 

నదియవసంవత్సరను కాజాలదు వైంజె్పనట్లు మంగ శేశ్యరుని రాజ్య 
కాలమును కాజాలదు. కాపున గోవాకాననమున వచింపంటిడిన రాజ్య 

కాలము సత్య్థశ్ట్రయ ధ్రన గాజ ప్రంద్రవిర్మదిగ" నుండవలయును, 

3. భండార్కరుగారి వాదప్త కారము నుంగ లేళ్యరుని రాజ్యూభి 

చేకము శ ౫౧౨-౧౩ న జరిగిన గనుకోన్నను రాజ్యఎంచమవర్ష మున 
ననగా క ౫౧౭-౧౮ న నీద్దార్థి రాలేదు, కాబట్టి భండార్మ_రువాదము 

సకు మవాకవూట శాసనము వ్ర తకరాలించుచున్న ది, 

ర మంగ శేళ్వ పని రాజ్యాభిషేకియు శ ౫౧౨.౧౩ లో జరిగిన 

దని నిదూవించుటకు భండార్క_రుగాథ వేట్ొకసూర్లనును. దొక్కి 

యున్నారు రెండనపుల కేశియొక్క. ఆయ్యనాశెశాననమున కీర్తివర్మ 

యొక్క నురణానంతేంము నుంగ శేశళ్ళరుండు రాజాయనని చెప్పబడి 
యున్న ది 

“తన్ని క సురెళస్టర విభూంగ తాభిలాషే, 

రాజాభన త్తదనుజః కిల జి శేళఃలి 

క్రీ రినర్శకు ముగ్తురో సలుగురో సుత్రులండిరి అందు కెండన 

వులకేశి జ్యేస్టుయ, తం డ్రి మరకణానం40 మాతం డెల రాజ్యముచెయ 

లేదు? ఆతని వీనతిం డ్రియగు మంగి శశ్యం6 చేల సీవోపనము సధి 

ప్టించెరు? అతడు మిక్కాలియుం పంవ॥ డి ఒటచే రాబ్బుమునేయుటకు 
అప్హ్మండు "కాండాయగణ* కొబ్బణ మం  సంస్టియండు రాజాయెను, వాఫె 

సుక్కీవోం రు ఆ. నొ వ్ర ణం షశోధింప్కి యందలి 

౧టోఎవ న్లో కముసుంగనార్భ ౦ఎట్టు చబ్బయు న్నారు. 
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“రఘువంళను ౫-౨౮ తో నీన్లోకమునుం బోల్చిచూడ పులకేశి 
తన్ను యావరాజ్యు [న కిభిపి క్తుంగాం జేయగో లెనని తోంయచున్న ది ” 

రిందుచే నాతం డెబ్బుడు తరుణ వయన్క్ముండుగ నుండినట్లు 

తెలియుచున్నది వవూరు శాసశ మూయూహాకు తోడ్పడుచున్నది పుల 
కీ యాతని తం డ్రినురణ కాలమున నర్భకుండుంగ నుండెను 

“క్యేవ్ష భ్రాతు సృతిసుతవ రేఒప్యర్భక త్వా దశ కే 
యస్శిన్నాత్మన్యకృతపహి ధురంవబ్దలీకణ్చథి వ్యాః ” 
ఇందువల్ల ఫులశేళి స్త్వజనకునీ మరణ కాలమున విన్నకుజ్ఞ వాండ్ని 

స్టరపడుచున్నది అతనికి తమ్ములు కనీకము మున్వురైన నుండుట చే నాతం 

డప్పటికి కనీసము మూంజేండ్ల వాడై యుండవలయును, యాన రాజ్య 

మును కోరినప్పటికి పదునైదు సువతృరముల వయస్సును రాజ్యాభి 

మేక కాలమున ౨౨ సంవత్సరముల వయస్సున్యు అయ్యవా శె శాసనము 

నాటికి ౮౬ వర్షములప్రా షును 4 యువన్భ్భార్టంగు వచ్చినపుడు ౫౦ 

యేండ్ల యీడును కలిగయుండెచు, 

శకాబ్దము ౫8౨ సన మంగ శేశ్ళరుని రాజాష్థ్రంతమున రెండవ 

పులే? ౨.9 యేండ్ల ప్రాయము వాడు అనంగా నతందు శ్ర కాబ్దము 

౫౧౦ న బుబ్రైను, అతని మూండవయేట అనంగా శ, ౫౧౩ లో కీర్తి 

వర్మ గలిం చెను ఆసంవళత్సరమున నే మంగ శే కరుడు నీంహోసన శారోవాణ 

మును గావిం దెను, * 

భండార్కిరుశగారు శ్రొక్కి మూర్చిము బాగుగ నున్నదని యొళ్చు 

కొనుచు సప్లీటుగారు వారివాదను నీట్లు విచుర్శించుచున్నారు. వీరి 

వాదను నంగీం౦ చినా 
 పానననానారతయ సకాల పాకాన రాయ రకం అన సరన మానన వలా లాండు నాదా లనాలానననాాకానాలనమలుాని దందాను నాడాను అలానా మాయా వను కా? అజ సనాతనం శకునం గాలటూ 

ఓ వృథవ సంనత్భరను మ ఖికూస భ్ రళనుండి ఫ్ససర్తు ద్రితీముం 
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“సింవాసనారోసాణమును గావించినప్పుడు ఆతని (ఫులశేశియొ 

క్క) వయస్సు పదోనై దు సంవత్సరము లగును, ఇడి హిందూ దేళము 

నందుగనాడ రాజు రాజ్య మేలుటకు దగిన మూడ్ని సామాన్య యుగ నొప్పు 

కొనందగినది కాదు, అయితే క్నీర్సివర్మ మరణానంతరము, రెండవ పుల 
శే? రాజ్యభారమును వహింసందగని తరుణనయస్కు: డగుటచే మంగ శే 

కుండు రాజ్టభారముకు నహించెనని యు, మరల నాతనికి రాజ్యము 

నేయువయస్సు రాయగా రాజ్యము నాతని కిచ్చివేనెననియు మిరాజ్ శొస 

నము దెల్బాచున్నది అయినను ఈనివషయము, తరువాతి కాలనున 

వాడుకలోనున్న, వంశపరంపరగవచ్చు గాథల నాథారపఆఅచుకొని 

చెన్సిననిషయము, అయ్యవా శెశిలా కాసనమున నుండు సకుకాలపువర్ణ్స 

నము పై (దానికంజు విశ్వాసాక్హ్య మైనది, దానియూలమున మంగ శేక్ళ 
రుని రాజూర్టింత కాలమున నాతేనికిన్సి రెండవ ఫులశేశికిని నభిప్రాయ భేద 

ను లున్నట్లు మనకు డెలియుచున్న ది, ₹ జ్యమును దనవుత్రుని కిచ్చు 

టకు మంగ శేళుండు ప్రయత్నించెను, మంత్రళ_క్రింపన్నుయస ఫుల 

శేశిచేం గూర్చంబడిన బలము చే అతని యత్నము యుద్ధనున భగ్నమగు 

టయే కొక యతండు ప్రాణములనునాడ గోల్పోయెను, ఇందువల్ల తన 

రాజ్యాభి చే” కాలమునందు ప్రబలమైన సహో యసంప_త్టిని నేకరింపందగిన 
సంవూర్ల యావనమును (అనగా యిరువది మూండేండ్ల వయస్సును) 

రెండవ పులకేశి పొంది యుండె ని మం మూహింవన రును, దీని నంగీ 

కరించిన నాతని జన్మనర్ష ము శృ గీంం యగును, శీ, ౫౨౦-౨౩౧ లో 

నతని తండ్రి గతించినవ్వుడు ల్లంచుమించు పదివర్ష ములప్రాయము వా! 

డగును “వే 

శ మ XIX p 18 
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వై చర్చలను బట్టి మూడ రాజ్యాభిపేశమునాంటి పులకేశి వయ 

స్పును గూర్చియే భండార్కరు వ్లీట్లకు అభిప్రా మఖభేదమున్న ట్లగపడు 

చున్నది, ఆతని జన్మవర్ష మును నూర్చిశాన్సి మంగశేశ్ళరుని సింహాసనా 
రోవాణమును గుణించి కాని వారి కభిప్రాయభేక మున్నట్లు తోచదు, 

అయినను మంగ ₹ేళ్యరు;డు జాదామిభవహోశాసనమున జెక్పంబడినట్టు 
వ, ౮౮౯వ సం,న సీరివోసనారోవాణము నేల గావించియుండగూాడదో 

ఎవ్వరును జెస్పలేదు, కాసకము లిందుకు విరోధింవన్ర నాకుజూడ 

భండా ర్మా..రు మొదలగు పండితే లొకభయమువే వీడింపంబడు చుండి 

నట్లు తోచుచున్నది అది యెద్ధియన : మంగ శేక్ళరుండు శ రతూలో 

సింహాసనము నెక్కెనని యొప్పుకొన్న నతడు శ ౫౩3౨ వనజకు ననంగా 

౪౮ వర్షములు, రాజ్యము జేనీన ట్లొవ్యుకొనవలసీవచ్చును ఈోరో సంవత్స 
రము లొక్కని రాజు కాలమనుటకు గడు దీర్ధ మగుటచే మంగ శేశ్య 
రుని రాజ్బు కాలమును సం గ్గ వావజుదినట్లు తోంచుచున్నది, పాందూ 
స్థానములోని రాజులు సగటున ౨౦ వర్షనులకు మించి రాజర్థిము 

నేములేదనుట యొప్పుకొనవలసీన విషయమే, ఆట్టనుటచే నెవ్యరును ౨౦ 

యేండ్లకంచు నధికముగ రాజ్యము నేము లేదని చెప్పుట సావాసము ౫౦ 

ఏండ్లు రాజ్యము చేనీనవా రనేకులు గల, ౬౫ సంవత్సరములు రాజి 

ము చేసీనవారు కొండ అుర్నారు, ఇక కర సంవత్సరములు రాజ్యము 

సల్పినవారి విషయ మొకవిశేషముగ జెప్పవలయునా! కావున నుంగ 
శేక్వరుండు రోరో వర్షనుం ప్రభుతర్ణము చేనెననుటయం దసంగత మేమి 

యు గాన్పింపదు, కబట్టి ఖా దామీశొౌసనమువ జెప్పినట్లు అఆతండ ళ్ళ 

౫౮౬౯-వ సం ననే వాస్తవముగ సీంహాసవారోవాణను గావించెనని నా 
భావము మన్ కే, ఎతీతులగారి య భిప్రాయవంభాడ శీట్టిదే, మవ 
కూట శొసనములోని “ఉ త్తరో త్తర ప్రఎర్థవాూన రాజ్యవంచమ శ్రీవ సై” 
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అను వాక్యములోని '“పంచమన్రీ, వక యనునది తప్పనియు, ఆది “పంచ 
త్రింశే” యని కయ ల జెగ్న్వుచు మవోకూట శాసనము 

మంగ శేశ్వరుని 3౫%.వ రాజ్యవర్ష మున ,వ్రాయింపబడె ననుచున్నారు 3 
అతనిరాజూ్యరంభనము శ ర౮౮౮-౯ అని గొస్పుకొన్న మువోకూట కానన 

కాలము ళం ర౮రా-౯?1౫=శ, సగ93-.ళ అగుచున్నది ప్పీటుగారిచే 

నిర్హయింపయడిన కాలనుగూడ కొం చెమించుమించుగ దీనికి సరిపోవు 

చున్న ది, 

చ 

మంగ భళ్యరులయ  కించోసనము.. నధిష్దించికప్పుడు చళుక్యుల 
రాజర్థిము ఎక్కు వ విస్తాకమెోడి శొదు_ చళుక్ళవంశరున మొదట 

స్వతంత్ర, ముగ రాజ్య మి నేయందొదోంగి ర వాండు మంగ ేశ్యరుని తం ది 

యగు మొద పులకేశి ఇతడు వాళావీ ఫ్పుందును సకస. 

వాయ మేథావి మా గముల, ౪ జేనినట్టు ను దె9ియవచ్చుచున్న డి, 

“తస్యా భవత్తరూజః పొ శేశీ యః క్రి లేన్దుకాన్తీ రవీ, 
శ్రీఐల్లభో హృయానీక్ నాకావిఛురీ వధూనరఆమ్ ” 

అని అయ్యవా శశాసనము * వశ్రూ: కొననమయుగంమ హూ 5 నీవిష యమే 
వ చింపంబడయున్న దీ 

“త్ర త్తవయః వ్ర శేఖ కి షూంంనమోఒ కవదాబా, 

వాతౌాపీపురి వరవతి ర౭జ ఎఖ ఎ లీకలంక. లః తీ 

మంగ శేళ్ళ కని కొకన పుఖజయ. ) ల జ్జ పుట ననేక ములను జేసీ 

వఖాక్టితి ఇడికీ ౧న గి గాం ది ముంచే గ్ది. గది నోట్లు వచింపం 

శ్ర 

కి వం ) ద్ద జ hoe స WN సాగధీనచు 

iA XIXP 12 ఎ ౨ sLA VILP.W. 
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వీనిఫొనుటయే. చ్రథనమమున నీతండు కదంబరాజుల నాశ్రయించిన 

సామంతుండుగ నుండి తదనంతరము వాతాపిని సాధించి స్వతంత్రు, 

డైనట్టు తో చెడిన మొదటిపులశేశి కాలమున చళుక్య రాజ్య మొకచిన్న 

సంస్థానముగ నుండి యుండవలయును ఇతని వుత్రుండగు మొదటికీ ర్తి 

వర్మ కాలమున చళభుక్య్ణ రాజ్యము విస్తరింప నారంభించెను ఇతడు 

మూఃడువంశేముల రాజులను జయించినట్లు ఆయ్యువా ₹ శాసనము 

నందు జెప్ఫంబడియున్నది, వీ రెవ్వరన్న : 

౧ నణఖులు 

చిరకాలమువటికు నళనంళను చళుక్థ శాసనముల మూలమున నే 

మన శెటుకపడుచు వచ్చినది, ఇటీవల ౧౧, ౧౨-వ శతొబ్బములనాంటి నళ 

రాజుల శిలాశాసనములు కొన్ని కళింగ దేశమునందు దొరకినవి,* వాని 

నల్ల సళ రాజులు ఫూర్వసము ద్రతీరమునందు ప్రభుత్వము జేనినట్లు తెలియ 
వచ్చుచున్నది. శకానిి కీర్తివర్మ దిగ్విజమయనుం నేయుచు తూర్పు 

సము ద్రతీరనును జేరి యచ్చట రాజర్థిము నేయుచున్న నళ రాజులను 

జయించెనని తలంవరాదు: ఆంధ్ర, దేశమున కర్న్మూలునుండలమున నటి 

"లేక చెబవాడియను విషయ మొక్క_టియుండెను ఈ నటివాడి కావేరు 

నళవంశస్థులగు రాజులవల్ల వచ్చెననియు, అచ్చటి నళ రాజులనే కీ ర్తివర్శ 

జయించియుండ వలయు ననియు పండితుల యభఖిప్ర్రాయను, : 

ఒరి క మా ర్య ఓం 

వీ సర్వభారత చక్రవ రులగు చం ద్రగుప్తాశో శాదుల వంశీయు 
ప. స లు త లం హౌార్య సామ్రాజ్య ముచ్చస్థీతి చుం దున్న పుదు దతీణనునకువచ్చి 

యచ్చట నే నిలిచిషోయింరి. తగ వాళ కాలకుగ పశ్చినుతీర దేశ ములయందో 

1. 8. 2 ౨. 1922. Paral. 2. Ibid, 
20 
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చిన్న చిన్న రాజ్యము లేర్పజచుకొని రాజకిము నేయుచుండిరి, 

మొదటి కీ _శ్రివర్మచే జయింపంబడిన మార్య్యలు కొంకణ దేశస్థులు, 

విికదం౦బులు, 

వై జయంతీపురమును ముఖ్య రాజథానిగ జేసీకొని కుంతలము 
నేలిన రాజవంశమిది, పల్లవ రాజగు మొదటి (శివుస్కంవవర్శ్మ కాలను 

ననో, దానికి గొంచెము విమ్మటనో, పల్లవులవైం దిరుగబడి వారిని పలు 
మాటు పరాజితులను గావించి తుదకు వారితో సంధిగావింఛుకొని, 

వారికి నేనానియై, మెప్పించి వారివల్ల కుంతలమును బడసీన మయూర 

శర్శయను ్రాహాణుం డీవంశమునకు మూలపురుషుడు, కదంబరాజ్య 

మును చళుక్య రోజులు శ్రమ క్రమనముగ6 గబలించి నాళము జేసిరి 

ఈమూడు చేళనులను మాత్రమే క్రీరి రర్మ జయించినట్లు 

అయ్యవా శె భాసనమునందడలి *, భమార్యకదంబ రాత్రి, సనయ 

స్తస్య బభూవ క్షీర్తివర్థా యను న్లోకమువలన టెలియుచున్నది, * 
వవూరు కాసనమునందు నైతము వైభూండు దెశములటే జయంచినట్టు 
చివ్చంబడియున్నది, 

“నళనిలయవిలోవీ, మౌర్య నిరార్థ్రశ హాకు 

ప్రథిక పృథుకదంబ్క స్తంభ భీవీ క తాంఃల 2 

అయినను ఈకండు వెక్కు దేశములు జయించినట్టు ముజోకూటశిలా 

స్తంభ శాసనము వల్కుచున్నది. భదూణుడి. ఏ 

కవంగాజ్లక లిజ వటూర వూగధుద” చేల జ మాబ్ వా ణి 
౧ 2 ఆ OR 

1 Ep ad, VI PIF, 

2 క ఊఉ, VIL P, 10. 



నుంగ శేశ్వడలడు కక్ 

ద్రమిళ చోళీయాళూక వై జయను ప్రభృత్యనేః పరనృవతిసమూవోవ 
నుద్దకాలబ్ధవిజ యే”! 

సై షట్టికయందలి వంగాజ్రకళి్రీ 'చేశనులు సు ప్ర నీద్ధములు, 

వటూర్ రాజము దశీణ'దేశములోనిదై నను అది యచ్చట" నండెనో 

చెటకు వీలు కాదు పాటలీఫ్రుత్రను. రాజధానిగా గల్లిన మగధ దేళ 
మును సు ప్రనీద్ధమే అయి తే దటీణ చేశమున నార్యాటునముండలనునకు 

వూల్చోము ఏ మగీధమని చేపండెరు అచ్చట పాటలీవు త్తిరమను పట్టణ 
'మొక్కడిటి యుండెను ఈ రెంటిలో కీర్తివర్మ యే మగధమును జయిం 
వెనో చెప్పుటకు వీలుగాదు, మద్రక మెచ్చటిదో యింకను గుర్తింప 
బడ లేదు, పాణ శేరళములు సుప్రనీద్ధములు, పాలయవేర్కాడు 

మొదలు దత్సీణ పెన్న పర్యంతము వాస్థ్రప్తమైన చేశమునకు ద్రమిళమని 
వేరు, దీని రాజభాని కాంచీపురముః పల్లవవంళ స్థులగు ళా లిచ్చట 

రాజ్యును నేయుచుండిరి చోళీయ నును చేళము “కాచేరీతీరమున నుర 

యూరు రాజధానిగాగల రాజ్య్ఞుముగాదో ఇప్పటి ద త్తమండలమునకు 

యు, నుభ్యాం గను చీళాయా త్రికుని కాలమున “చేభీయనును నామ 

నుండిన ట్లంద రొప్వుకొన్న విమ వ మే మంగ శేశ్యురుండు యువనభ్యాం 

గునికంకు నొక్కతరము వూర్వికుడి *ట నిర్భివాదాంశము కావున 

కీర్తి. ర మంగ శళ్వకల "టి కచ్చోోళీ మము” యువన్ఫా స్టంగు నాటీ 

క్వ: లయ” డేశవుక ఓకు సందిరుము లేదు 'ళొల్లమునకును (0041100), 

కనా ష్టకు మూర గ్ర నకును ఒధగను న్న దేశమునకు మూవక చేళమను 

జేరున్నట్లు తోచుచున్నది అని ప్లీటుగారనుచున్నారు, 2 అళుకులు 

చటకుర్ణింగు. సా? ంమ్మలైన అళ్కులే వైజమ నీఫ్రరము. కుంతల 
START కాలాలు TETRA TPR ITE SET RET TTT RIE Srna TERE గారను SE pire RTPI STE HET RTE! ఇల STR THREE TREE SRST STIRRED CSRS 

LIA, XIX Bir, BLA, XIX, న, 14 
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చేకముయొక్క_ ప్రథాన నగరము, దీనికి బనబాసీ యను నామాంత 

రము గలదు, ఇది కదంబరాజులకు రాజథాని 

ఈ వైపట్టికవల్ల కీ ర్తివర్మ భరతఖండమునం దర్ధభాగమును జయించి 

నట్లు తెలియుచున్నది ఇతం డిన్ని చేళములను 'వాస్తవముగ జయిం 

చినా? లేక తనయన్న యొక్క కౌర్యాతిశయనును బ్రకటించుట్నకె 

ఇప్పుకొన్న ద్రగల్భవాక్యములా? నాకుంజూడ నీపట్టిక యంత విశ్వా 

సార్ల ముగ దోచ లేదు. వంగాజ్దమగధ జేశములను “| _ర్తివర్మ జంంం చె 

నన్న నూట యతిళ రూ క్రి, నళవంశనృపాలుర శాసనములు  కలింగోమున 

నుండుటచేత “నళమార్య కదంబకాళ రాత్రి” యగు కీర్తినర్శ కళింగ 

మును జయించియన్నను ఉండవచ్చును. మద్ర క శేరథ సాందర్టిమావక 
'దేళనులవై విజయమును సందేవోస్పదమే, ద్ర ద సుళచోళీయాళూకవై జ 

యం త్యాది నరవతులను జయించి యుండవచ్చును వలన, ఈ చేళములు 

బాదామి రాజ్యమునకు చుట్టప ప్రక్కల నుండినవి తత్కారణమున నా 

'రాజ్యములతొోం బళుక్యులకు ౭ యుద్ధముపొనః గి యుండవచ్చును కావున 

కీర్తివర్మ నాంటి చళుక్య్థ రాజ్యని్టస్టి స్టీర్తమింతయని నిర్ధారణ చేనీ వెప్పుటకు 

వీలులేదు, 

అయినను మంగ శేళ్యరునిచే జయింపంబడిన చేశములనుగవార్చీ 

యెట్టిసందేవానును లేదు, ఈతని రాజ్యశాలనములోని మొదటి పదివర్ష 

ములలో నితనికి ప్ర సీద్ధులెన క త్రువ్రులతోో యుద్ధము పానంగ లేదు వీలన్క 

బాదామిగువోకాసనమునం ద నేఃళ త్రువలను నిర్జించితి నని చెవ్వుకొనెనే 

కాని ఆశ త్రువులనుగాని, వారి రాజ్బములను గాని వేర్కొనియుండ 

"లేదు బాదామి శాసనము వేయించినవమ్లలు చళుక్కులకు కలత్సురి వంశపు 

రాజులతో కయ మారంభమాయెను, 
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కలత్సురు లెవ్వరు! వీరు దక్కను పశ్చిమో త్రరభాగమున విస్తార 

మగు రాజ్యము నేలిన రాజవంశజులు, 

“కలచ్చురిశోకము వాడబడిన ేళములనుబట్టి చూడ వీరు 
సామ్రాట్పదమునంది లాటదేళమునకు ఉత్తరపు సరిహాద్దుగనున్న 
కొంకణదేశములోని కిం నదివజహో లేళ మాహి నదివణకో వ్యాపించి 

యున్న విస్తారమగు భూముల నేలిన నృపాలురు 

అని భండార్క_రుగా రనుచున్నారు 1 కలత్పురిరాజులు శక్తి 

సంవన్ను లగుటచేత తను రాజ్యమును వి_స్తరింప బ్ర యత్న ములు చేయు 

చుండిరి, అట్టి ప్రయత్నమునందే తన సర్వశ_క్తిని వినియోగ పెట్టుచున్న 

చళుక్య రాజులతో వారికి కలహము సంప్రా ప్రమగుట సహజము, రెండు 

రాజ్యము ల వారికిని కొంకణమున కలవా మారంభ మయ్మ్యును ఈ కలహ 

మునకు గారణను సరివాద్దులను గూర్చిన యభి ప్రాయ ఖేవముగ నుండ 

వచ్చును, కలవామునకు గాలు ద్రున్విన వారు కలత్సురు లనుటకు సంళ 

యము "లేదు, కలత్సురి రాజు శంకరగణుని ఫు త్రుడు బుద్ధరా జను వాదు 

చళుక్యరాళ్త్రమువై దండువెడలి యందలి కొన్నిభాగముల నాక్ర 

మించుకొన్న ట్లగపడుచున్నది బుద్ధరాజు మవాబలనంతుండగు శత్రువు, 
అతండు 'గజతురగపదాతుిలను గలవాండు, *కోళబల సంపన్నుడు,” 

ఇంతేకాక, బుధ్ధండు చలిక్ళసంభూతుం డగు స్వామి రాజుతో సఖ్యము 

జేసి యితనిశేయూత గొని బొదామిచాళుక్యులతో సనురము నేయ 

సంసిద్ధు-డాయెన. , ఆకాలమున స్వామి రాజు మవాళూరుండని చేరువడ 

సీన ట్లున్నది ఇతండు “ఆప్రాశశసనురవిజయి” యట! ఈ చలికర్థి 

స్వామి రా జెర్షరోో ఆతంశు చలిక్యవంళశ జుం డయ ఛాదామి-ాళుక్యు 

పే వే తీ చా మ 20 LA, VIL,161, 8 160164, 
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లతో చేల పో రొనచ్చెనో తెలియదు ఇతనికిన్తి కయారా” కొసనము 

నందు! వర్ణింపంబడిన చళుకర్థివంశమునకును వీడో సంబంధమున్న ట్లు 

తోచుచున్నది అందు విజయసింహనువోరాజును అతని కునూరుండు 

క శ్రీ బుద్ధవర్మ రాజును ేర్కొనబడియునాన్షరు, 
౪. ..వల్లభరణవిక్రా న” అక “పృథివీవల్లభరణవిశ్రా న నీ యని 

యుండవలయును, “వృధివీవల్లభరణవిక్రా నో యనునది మరగ శేళ్వరుని 

చిరుదు, సామంత వ వ భువులు దను యేలీకలనానుములను ధరించ 

ప వ్రనీద్ధమైన ఏతహు కావున్క కియార దానపత్ర ములోని చళుకష్థబుద్ధ 

రాజు మంగ శేళ్యరుని భృత్యుండు, స్వామి రాజానకును, కయారభాళే 

క్యు లకును గల సంబధ మెట్టిదైనకు ఒక్కనిషశుము నిశ్సోయనముగ 

దెలియుచున్న ది, చటుక్భవంకోమునకు మంగ శేక్షషరుని కాలమున ననేక 
శాఖ లుండెను, కొంతవజప శాఖా నరవైరను.లుగూడ నుండెను, 

ఇని నిర్వివా దాంళ ములు, 

ఇట్లు రాస్త్రమువై నెత్తించ్చిన శత్రువుల నెదుర్కొని ముంగేశే 
శరరుండు వారితో యుదవు జేసెను, ఈయుద్ధమున సాష్టమి రాజు 

వాతు(డై వీకస్వర్టమునకు బోయెను, బుద్ధుండు వరాజితుండై చేయునది 

శే వెన్ని చ్చి పొత్పోయెను, క 

అట్లు పాజీపోయిన బుద్ధభూఫాలుని విడువక, వెన్నంటి తటు 

ముచ్చు గొప్ప అశ్య్టనేఎతోకి బుంగ శేళ్వరుంయి. కిళత్సుతుల రా ష్ట్ర మును 

ద్రవేశించెను. బుద్ధం డాతని నెదర్కొని మరల వక జిషేండు కాంగా 

అతని ధనమంతయు మంగ శేళ్యరు?కి వాస్తగత మాయెను 
ప ప నగాంని reread Tr TO ogee RTH Tuk TEND: నెంత ననగా TRIO EERE PIRI 

ilI1A,VI, #49 s$EL1,VIP1 
2, 1. A, VIL, వ, 161, 
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ఈవిషయనును గూర్చి మహాకూటశొసననున నిట్లు చెప్పుకొని 
యున్నాండుః 

66, ఖో జ సగుత్త రాదిగిజయకృత బుద్ధి ర్భుద్ధనృప మవిజిత్య తస్య వసు 

నవీన ముపగ్భవ్యా”కే 

ఇత్యాది, 

ఈవిషయమునే రవిక్సీర్తి మిక్కిలి సొంపుగ వర్ణించియున్నాండు,- 

“స్ఫురన్మ యూఖ్రై రనీదీపి కాళ తై 

ర ఫ్ట్రదస్య మౌాతజ్రతమి స్రసఖ్బయమ్, 

అవాప్తవా నో రణరంగ మందిరే 
ఇ 33 కట చ్చురి శ్రీలలనా పరిగ్రవామ్ ”2 

నణియు, 
్ల శ “రాజస్త్రైణాం హాఠపతి రభూ ద్య్ధళ్చ కాళచ్చు రీణాం 

అను వవ్రూర శాసన వాకక్థిమువల్ల వై విషయము స్థిరపడుచున్న ది, 

శాళచ్చురి రాజులకు కొంకణదేశములోని యు_త్రరభాగమును, 

పక్చిమసముద్రాంతర్షములగు ద్వీపముల, ను శై వస మయియుండోను ఈ 
Ny GC క 

ద్యీపములను జయింపక కొంకణనుప్తై నధికారము నిలుపుకొనుట 

దు_స్హరమగుటచేత, మంగ శేళ్వరుంయ. తన నావికాదళముతో వానిని 
ముట్టడిం చెను, ఈద్వీపములలో ముఖ మైనది రేవతి, అతండు నానల చే 

నిర్మింపంబడిన నేతువువై సముద్రమును బాంటి “రేవతిం జేరెను, పట్టణము 

సులభముగ స్వాధీనము గాదాయొను. చాళుక్య నావికాదళను ముట్ట 

డించి కొంత కాగామానిప దానిని లోబజుచుకొో నెను 4 

11.A, XIX, P 18 2 EIVLPE 1 
SILA,VILP. 0 
4B I,VLPI&LA,VULP 10 
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"లేవతీద్వీపషము. కొంకణతీరమం డీకాలమున ముఖ్యస్థానముగ 

నున్నట్లు గన్పించుచున్నది, ఇడి చళుక ర్థ రాజులకు లోబడిన రా ప్రీ పాల 

కుని కొకనికి రాజాని యాయెను, నోవా కాసనదాతయనగు ధువరాజ 

ఇంద్ర వర్మ తన చానకొసనమున దన్నునార్చి యిట్లు చెప్పుకొని 

యున్నా (దుః 

“ శ్రీవిజయ"రేవతీ డ్వీవస్థికేన శ్రీవృధివీవల్లభ మహో రాజూనుజ్ఞా తేన 
విషయవణ్ణల చతుష్టయా ధిపతినా” 

ఇళారది, 

ఇందుగల్ల మంగ శేశ్షకుండు కొంకణ బేళమును, తత్సవిరాప సము 

చ్రాంతర దీవములను జయించుటయే కాక్క వానిని చళుక ర్థ రాజ్యము 

నందు గల్పుకొనె నని తెలియుచున్న ది, 

తదనంతరము ఉత్తర దేళనువై దాడి వెడలి భాగీరధీకాలమున 
క్రీ రిజయ స్తంభమును స్థాపించుట కుడ్యమించి మొదట ధర్మజయ_స్తంభ 

మును నెలకొొల్పుట మేలని చింతించితినని మవాకహట కాసనమున 

మంగ ేళుండు వచించియున్నాండు,కే ఈ దిగ్యిజయము నడి బెనో లేదో 
శెలియదు 

మంగ శేళునిచే నోడింపంబడిన బుద్ద రాజో రెండనపుల కేశి రాజ్యా 

ధంభ కాలమున జీవితుండైయున్నట్లు సరస్వుణి శాసనమువల్లి దెలియు 

చున్న ది, కళత్సురిరాజ్యి మంతరింవలేను, అందలి రా వ్ర ములను 

కొన్నింటిని చళుక్యులు స్వాధీనపజ సుకొన్న నః రాజ్యము సంవూర్ణ 

ముగ నశింపళేదు క్రీ. శ, ఇం౯లో నిచ్చిన నచస్వణిశాసనసున 
నతడు త నిట్లు వాగక కొనియుగా ౮౧ 

కే చ తీ మేమే ని 18 2. E, L, V1, 294, 
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“ ప్రబలరివు బలోద్ఫ్మూతదర్చ్ప విభవ ప్ర ధ్వంసహీతుఖి 
మణియు, 

ళల రాజిసాను న్ల భోేగిక విషయపతి రా స గ్రామ మహ త్త రాధి 

శారి. కాదీళ సమా జ్ఞాపయతి,” 

బ్రందుమరాలనున కళుత్సురి రాజ్యువ్రై భవము కొంతమట్టుకు 

చెల్లియు చున్న ది 

మంగ శేశ్ళరుడు శత్రువులను నిర్హించి సుఖముగ చిరకాలము 

రాజ్యము చేనెను, కాని, రాజ్యా్యాంత్య కాలమున నాతని కోక వ్రబల 

మైన శత్రువుతో పోరాటము సంభీవిం చను, రాజకుటుంబమునం దంత; 

కలహము లుత్పన్నను లాయెను మొదటి కీర్రివర్శకు నువ్వురో నలు 
వరో వుత్రు లుండిరనియు్యుు అం ద గ్ర జుని వేరు పులశేశి యనియు ఇంతకు 

వూర్య్ళ మే వచించీయున్నా ను, పులకేశి 'వెద్దవాండ్రై నిర్వాహకుండై 

యుండెను తేనవినతం డ్రి మరణానంతరము రాజ్యము తనదేయని యా 

తయడు ధలపోయుచుండెను కావుననే తన్ను యాన రాజ్యమునకు పట్టాభి 

షి కుని జేయనలయునని కోరెను, అనూయశచే మంగ కేళ్వరుం డందుల 

కంగీకరించక తనవుత్రునికే రాజ్యము నొసంగ దలంచ్చి పులశేశిని రాజ్య 

మును వెడలనడిచెను, అట్లు దేశ భ్రషాండైః పుల కేశి యన్య దేశముల 

నంచరించుచ్యు స్వబుద్ధిబలము చేత సన్యా రాజుల సహాయము నార్జించి తేన 

వినతం డ్రి వై దండు "వెడలెను మంగ శేళునకు ఫులశేశితో యుద్ధము 

హొంత కాలమువజకు నడిచెను ఒక ఘోరసమరమున మంగ శేశ్వురుండు 

వధింపబడెను మంగ శేశుని మరణను శ ౫8౨ నందు జరిగియుండ 
వలయునని చరిత్రకారు లూహించుచున్నారుః అంతటితో యుద్ధము 
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సమా _ప్పమాయెను, ఇశెండన పులకేశి బాదామిపట్టణమున రాజ్యూభీ 

షి క్తుం డాయెనుః 

నంగ శేశ్ష్వడుని మతము, 

ఇతండు వైదికమతాభిమాని యగు పై ప్లపు(డు, 

“ఆగి, ఫో మాగి చయన వాజపేయ పాొండరీక బవాంసున రాళ్ళ 
లు ఇ ణ 

వే థఛావభృతస్నానపవి త్రీ కృత శరీ రాణామ్ చళు క్యానాం వంశే” 

అను బాదామి గువోశాసనను.! లోని వాకర్థిమాతేని వైదిక 

మతాభిమాననును దెల్పుచున్నది, ఇతని తం డ్రి యగు మొదటి పుల 

శేఫియు నీవై జేప్పిన యజ్ఞనుల నన్నిటిని జేనినట్టు శాననములు పల్కు 
చున్నవి, నేరూరు కాసననులో మొదటి పులకేశి పైయజ్ఞనుల నన్నిం 

టిన్సి మవోకూటళాసనములో కీర్తివర్మ “బసాంసువ ర్లాగ్ని సోమము 
లను శేసీనట్టు వర్థింపంబడియున్న ది దీనినిబట్టి చూడగా మంగ లేళ్ళ 

రండు యజ్ఞములను చేయనట్లు తోచుచున్నది చేయకున్నను తా నట్టి 
గొప్పవారి వంశమున బుట్టితినని విశేషముగ జెప్పుకొనుటచే నతనిక్సి వైదిక 
కీ యలయందు గొప్పగౌరవము గలదను నూవా పొడనముచున్నది, 

వటియు నేరూరు శాసనములో దాను “వరనుఖాగవతుండ”నని 

చెప్పుకొనుటయే కాక “కారిక దాగ్టద శ్యాం కృతో “వవానే నార్చిత 

విష్ణునా” యని వచించియుండుటవల్ల నాతండు వైన్లవుం డనియున్సు వకా 

దళీవ్రతము ననుష్రించువాం డనియును తెలియుచున్నది, “వరమఛాగ 

నతో లయనే నహావిష్టుగృహాం కృత్య యను బాదామిగువోకాస 

నములోని వాక్యనుగూడ నాతని వైప్మనమతాభిమాననును జూటు 
న కాజాడామలతాను 

le మే మీ Il, 805, 

2, LA, VIL 101 



మంగ శేళశ్వ్య డం డు, 168 

చున్నది. ఇతనికి బాలకృన్ణునియం దభిమానము మెండు, వై జెప్పిన 

బాదామి విప్ణ్వాలయమునందు శ్రీకృవ్ణ భగవానుని బాల క్రీడలన్ని యు 

పృత్మిమారూపమున జెక్కబడియున్న వి, ఇంతేకాక మవోహూటకాసన 
మున దన తండ్రిని వసుదేవునితోడను, తల్లులను రోహిణీ దేవకుల 

తోడను, ఆన్నశు బలరామునితోడను, తన్ను కృష్ణునితోడను బోలు 

కైఘటయు నతండు శ్రీకృష్ణుని భక్తుండనీయు, వైన్లవుం డనియును 

'కెలియుంజేయుచున్నది, ఆయితే, “శివి శబ్రోచ్చారణమాత్రమున చెన్ర 

లను మూనీకొను వీర వై ప్లవుడు గాడు వలన, వకుకేళ్ళరనాథునికి 

గొన్ని గ్రానుముల నిచ్చినట్లతని మహాకూట శాసనమువల్ల చెలయుచున్నది, 

కావున, విమ్షువే ఆడి దేవుడని నమ్మకము గల వాండయ్యు, పరమశివ్రనియం 

ద నాదరణబుద్ధి లేక, ఆ దేవునిందాడ నీత డక్చించుచుండె నని గృహీంప 

వలసీయున్న ది, 

(సృఖవఐనం వత్సర ఫాల్లునమా న ఫారలినుండి పునర్ము ధ్రితము, 

చెన్నపురి , చం(దిశాంపెన్సున ముడిరమా,--- 1948. డిసంజరు, 






